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 ملخص الرسالة
  

الل كتابه احمللى وذلـك مـن أول كتـاب          الضوابط الفقهية عند ابن حزم من خ      " :موضوع الرسالة 
  ".الطهارة إىل اية كتاب األميان

  .  عبداهللا سامل عبداهللا سعيد آل طه:الباحث
  . املاجستري يف الفقه:الدرجة املطلوبة

  
_  اإلسهام يف بيان أثر املدرسة الظاهرية، املتمثلة يف فكر اإلمام ابـن حـزم                :اهلدف من الرسالة  

 علم الضوابط الفقهية، وبيان أمهية هذا العلم يف إثراء الفقـه اإلسـالمي،              ، وذلك يف  _رمحه اهللا   
  .وأثره يف تسهيل التخريج للفروع الفقهية الكثرية

 جاءت الرسالة يف فصل متهيدي، باإلضافة إىل ثالثة فصول رئيسة، احتوت علـى              :خطة الرسالة 
ك من خالل كتابه احمللى فكـان       الضوابط الفقهية اليت ذكرها ابن حزم  يف أبواب العبادات، وذل          

  :التقسيم كالتايل
ترمجة خمتصرة لإلمام ابن حزم ، ونبذة عن علم القواعد والـضوابط            :  وجاء فيه  الفصل التمهيدي 

الفقهية تعريفًا وأمهيةً وغري ذلك، ونبذة عن كتاب احمللى، ونبذة عن مصادر الضوابط الفقهية عند               
 خاص، باإلضافة إىل ما يتبع ذلك من الكـالم عـن            الفقهاء بشكل عام، وعند ابن حزم بشكل      
  .املالمح العامة للضابط الفقهي عند ابن حزم

  . يف الضوابط الفقهية من كتاب الطهارة إىل اية كتاب األضاحيالفصل األول
  . يف الضوابط الفقهية من كتاب األطعمة إىل اية كتاب األشربةالفصل الثاين
  .قهية من كتايب النذور واألميان يف الضوابط الفالفصل الثالث

  

  :من أهم النتائج
  .تبني أن شخصية ابن حزم من الشخصيات اليت كان هلا أثر واضح يف تاريخ الفقه اإلسالمي .١
  .أمهية علم الضوابط الفقهية، وأثره الواضح يف ضبط الفروع الفقهية املتناثرة .٢
ء، باإلضافة إىل انفراداته الواضحة يف      موافقة ابن حزم يف أكثر الضوابط الفقهية لغريه من الفقها          .٣

  .بعضها، ألسباب راجعة إىل منهجه يف االستدالل
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Abstract of thesis 

 
Title of thesis: Fiqh controls in Al-Mohala book by Ibn Hazm from the 
chapter of purification to the end of the chapter of oaths. 
Student : Abdalla Salem Abdalla Saeed Al-Taha. 
Degree: Master’s in Al- Fiqh.  
 
 
Target of thesis :In this thesis I hope that I can explain the influence of 
Al- Thaherya school whish is expos Ibn Hazm – may God have mercy 
on him – idea in fiqh controls science. This study is complimentary to 
the work of some of previous research workers the aforementioned 
chapters. 
 
 
Plan of thesis: my thesis include preamble and three chapters which 
are include the fiqh controls in Al-Mohala book by Ibn-hazm  in 
worships chapters. 
 In preamble there is an abbreviated translation for Ibn-Hazm , a 
resume on the basis of sound knowledge rules and controls figh by 
announcing to and importance etc, a resume from Al-Mohala book, A 
resume about how to create controls fiqh by the jurists opinion in 
general and at Ibn-Hazm opinion in particularly.  In addition to what 
that causes to succeed from the talk he occurred the general outlines’ 
for the officer are juristic with Ibn-Hazm 
The first season is in fiqh controls from cleanness book to the end of 
slaughter animal  
The second season is in fiqh controls from jihad book to the end of 
beverage 
The third season is in fiqh controls from a book of the oaths and vows 
 
The results of thesis: 

١. He became clear that Ibn-Hazm's personality is from the 
personalities which a clear effect had it for Islamic history of the 
science of religious law 

٢. The important of controls fiqh and its clear egoistic is in a 
seizure of the scattered juristic branches 

٣. Agreeing of  foqhaa with Ibn- hazm ,in addition to his clear 
isolations in some of and causes he returned to it to its method in 
conclusion. 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 وعلى  احلمد هللا الذي هدانا لنعمة اإلسالم ، والصالة والسالم على خري األنام، حممد              
  .آله وصحبه الكرام

 وصفيه من خلقـه     ، وأن حممداً عبده ورسوله    ، شريك له  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال       
  .وحبيبه

مـا  اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا ، اللهم اجعـل                   
  .تنا حجة لنا ال حجة علينا، برمحتك يا أرحم الرامحنيمعلَّ

  ..مث أما بعد
  

 إن شـاء اهللا     _  املاجستري ال به درجة    البحث الذي أن  كون  يأن   ،يل فقد يسر اهللا    
 أال وهو كتاب احمللى لإلمام ابن       ،كتاب جليل من كتب الفقه اإلسالمي     ليف خدمة   _ تعاىل  
مـا   : "مقولته املشهورة )١( الشيخ عز الدين بن عبدالسالم     الذي قال فيه     _رمحه اهللا   _ حزم  

اب املغـين للـشيخ موفـق        وكت ، احمللى البن حزم   : مثل ،رأيت يف كتب اإلسالم يف العلم     
  )٢(."الدين
ـ            و  تطاملا شغفت بقراءة كتاب احمللى يف أيام دراسيت يف مرحلة البكالوريوس، وحرص

ومعرفة موقفه  ، وذلك من باب املعرفة واالطالع     _ رمحه اهللا    _على تتبع اختيارات ابن حزم      
  . تلكهمن اجلمهور يف اختيارات

                                                 
الدمشقي مولداً، املصري داراً ووفـاة، امللقـب          هو عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي الشافعي، املغريب أصالً،        )١  (

هـ، من أهـم    ٦٦٠هـ، وتويف   ٥٧٨مة الئم، ولد عام   بسلطان العلماء، عرف بقوته يف احلق، وعدم خوفه يف اهللا لو          
 .االقواعد الكربى، القواعد الصغرى، وغريمه: مؤلفاته
  .٥/٢٤٩، معجم املؤلفني٢/١٩٧، طبقات األسنوي٨/٢٠٩طبقات السبكي: ينظر

  .٤/٢٤٢لسان امليزان ، ١٨/١٩٣سري أعالم النبالء )٢(
لقد صدق الشيخ عز الدين وثالثهمـا الـسنن         : "  عبد السالم    معلقا على كالم العز بن    _ رمحه اهللا   _ ويقول الذهيب   

الكربى للبيهقي ورابعها التمهيد البن عبدالرب فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء املفتني وأدمن املطالعة فيهـا                  
  هـ.أ."فهو العامل حقا
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 متمثلة يف اسـتخراج الـضوابط       ،ليلخدمة هلذا الكتاب اجل   فجاءت هذه األطروحة    
 .فقط من كتابه هذا ويف أبواب العباداتو _رمحه اهللا _ الفقهية اليت عرب عنها ابن حزم 
دراسة القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام      ب زمالئي الطلبة، حيث قمت مبشاركة ثالثة من      

 أتناول جانباً من الضوابط      أن بارك، فكان نصييب يف هذا املشروع امل      _ هللا رمحه ا   _ابن حزم 
الضوابط الفقهية من أول كتاب الطهارة      " ذا اجلانب هو     وه ،الفقهية اليت يف كتاب احمللى    

   ."إىل اية كتاب األميان
 وجعل كل مـن     ،ولعل البعض تستوقفه قضية الفصل بني القواعد والضوابط الفقهية        

  _مثلـه إىل مل نـسبق   نّ ذلك وأالقواعد يف أطروحة والضوابط يف أطروحة أخرى، خاصةً       
  :التايلكهي  ن من األسباب اليت دعتنا لذلكإ يف أطروحة علمية، فأقول _ على حد علمي

  
 أمر سار عليه الكثري مـن       ،أن مسلك الفصل بني القاعدة والضابط والتفريق بينهما        .١

 ، فرأيت أنا وزمالئي الذين شاركتهم يف      )١(أهل العلم الذين خاضوا يف حبر هذا الفن       
 النظري الذي قرره أهل     لك الفصل انطالقاً من هذا املبدأ      أن نسلك مس   ،هذا العمل 

  .العلم
 يف كتاب الطهارة عـن عـددها يف         ، _بشكل ملحوظ _ اختالف عدد الضوابط     .٢

كتاب الصالة عن عددها يف كتاب آخر، األمر الذي قد يسبب شيئاً من اإلطالـة               
األمر بعد جـرد القواعـد      قر عليه   على أحد الباحثني دون اآلخر، فكان الذي است       

كتاب جرداً أوليا، أن يتم الفصل بني القواعـد         ال مجيعيف  الواردة  الفقهية  والضوابط  
 وتقسيم ذلك إىل أربع أطروحات، قسمة       ،والضوابط وبني فقه العبادات واملعامالت    

  .حد دون اآلخرواليس فيها إطالة كبرية على 
فيه نوع من الضبط والدقة، حيث إن طالب العلم          ،أن التفريق بني القاعدة والضابط     .٣

 فإنه يبحث عن فروعها يف أبواب متعددة، أما         ،إذا علم أن هذا احلكم الكلي قاعدة      
إذا علم أن هذا احلكم الكلي ضابط، فإنه جيتهد يف البحث عن فروعه يف باب معني                

                                                 
  .من هذا البحثوما بعدها ) ٦٣(  صسيأيت مبشيئة اهللا)  ١(
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الفقهيـة،  دون التطرق إىل باقي األبواب، وهذا يسهل لطالب العلم معرفة الفروع            
 )١(.وإدراجها حتت هذا احلكم بكل دقة وانضباط

  
  

  /أهم األسباب اليت دعتين الختيار املوضوع
  

ها يف معرفة حكـم اهللا      يلإأمهية الضوابط الفقهية يف ضبط الفروع ، وحاجة الفقيه           .١
جد من قضايا ونوازل، وال أريد أن أطيل بذكر أقوال العلماء يف أمهية علم              ستفيما ي 

والضوابط الفقهية، فقد ذاعت فائدته ومثرته يف األوساط العلمية ويف اامع           القواعد  
 )٢(.والندوات الفقهية

 
 الشخصية الفريدة    _رمحه اهللا   _  أن املوضوع يتناول الضوابط الفقهية عند ابن حزم        .٢

ال يتبع ألي مـن املـدارس الفقهيـة         ، من نوعها يف تفكريها، فهو مدرسة مستقلة      
فقهه هذا مقلداً إلمام بعينه بل إنه بذلك ميثل النهج الظاهري الذي       يفاألربعة، وليس   

ه ضـرباً مـن     عد رافضاً القياس الذي ي    ،يقتبس من الكتاب والسنة واإلمجاع فقط     
  . على حد رأيه،اآلراء، وتشريعاً ال يليق بالبشر

 
قدرتـه  راز   فأردت إب  _رمحه اهللا   _  اليت حيظى هبا ابن حزم       )٣(املرتلة العلمية العالية   .٣

الضوابط الفقهية اليت تـضبط  العلمية وملكته الفقهية اليت مكنته من تكوين مثل هذه     
حيث جاءت هذه الضوابط عرضا ومل      الفروع املتناثرة يف كل باب من أبواب الفقه،         

ن غريه من الفقهاء، الـيت كانـت هـذه          أتكن مقصودة بالوضع، شأنه يف ذلك ش      
فة إىل ما سيقوم به بعض الزمالء من إبراز القواعد          إضاالضوابط راسخة يف أذهام،     

                                                 
  .٥٢والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف املعامالت املالية، إبراهيم الشال صالقواعد : ينظر)  ١(
  . من هذا البحث )٧٠(ينظر حول أمهية علم القواعد والضوابط الفقهية ص)  ٢(
  .من هذا البحث )٤١(وثناء العلماء عليه ص_ رمحه اهللا _ ينظر حول املكانة العلمية البن حزم )  ٣(
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ة وأن له    يف كتابه احمللى، خاص    _رمحه اهللا   _ الفقهية اليت سار عليها اإلمام ابن حزم        
  :)١(كتابني حول القواعد عند الظاهرية إال أما مفقودان ومها

  .اإلمالء يف قواعد الفقه .١
 .در القواعد يف فقه الظاهرية .٢

  
  /بقةالدراسات السا

  
موجودة،  حيث قام كثري من      والضوابط الفقهية عند إمام معني      إن فكرة دراسة القواعد     

  .الباحثني بتناول القواعد والضوابط الفقهية عند كثري من األعالم
ا قام بدراسـة    مل أجد باحثا أو عاملً     ، _بعد البحث وسؤال أهل االختصاص    _ إال أين   

ا حيويه هذا السفر الضخم من فرائد       ممالرغم  على  حمللى  القواعد والضوابط الفقهية يف كتاب ا     
  .وفوائد كثرية

  
  /خطة البحث 

 وذلـك   ،جاءت خطة البحث يف مقدمة،  وفصل متهيدي، وثالثة فصول رئيسة وخامتة           
  :على النحو التايل

  
  واشتملت على أسباب اختيار املوضوع واحلديث عن الدراسات السابقة، وخطـة             :املقدمة

  .البحث ومنهجه

                                                 
  .١٨/١٩٥لنبالء سري أعالم ا: ينظر)  ١(

، أن كليهما يف ألف ورقة، وقد ذكر أبو عبد الرمحن بن عقيل كتاب اإلمالء يف قواعـد                  _رمحه اهللا   _ وذكر الذهيب   
، نقال عن أمحد ناصر احلمد يف كتابه ابن حزم وموقفه           ٦٠ص) ٢٦(جملة الفيصل العدد    : ينظر. الفقه ضمن املفقودات  

  .٧٥من اإلهليات ص
، فلعله يكون هـو     "ذي القواعد   " أحال يف كتابه اإلحكام إىل كتاب له يف القواعد بعنوان           _   رمحه اهللا _ وابن حزم   

 )٥/٣٠ و ٣/٤٠٦اإلحكام : ينظر. (نفسه أحد الكتابني املذكورين يف األعلى، لكن جاء بصيغة أخرى
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  الفصل التمهيدي 
  :ويشتمل على أربعة مباحث

  
  ترمجة موجزة لإلمام ابن حزم: املبحث األول

  : ويضم تسعة مطالب
  .مولدهو بهامسه ونس: املطلب األول
  .نشأته العلمية: املطلب الثاين
  . شيوخه وتالميذه:املطلب الثالث
 .عقيدته: املطلب الرابع
  .املناصب اليت توالها:املطلب اخلامس

  .احملن اليت واجهته يف حياته:طلب السادسامل
  .مصنفاته وآثاره العلمية: املطلب السابع
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: املطلب الثامن
  .وفاته: املطلب التاسع

  
  دراسة موجزة عن كتاب احمللى: املبحث الثاين

  :ويضم مخسة مطالب
  .ةأمهية كتاب احمللى وقيمته العلمي: املطلب األول
  .أصل الكتاب: املطلب الثاين
  .منهج ابن حزم يف عرض املسائل: املطلب الثالث
  .منهج ابن حزم يف االستدالل: املطلب الرابع
  .أهم الدراسات اليت استهدفت هذا الكتاب: املطلب اخلامس

  
  الضوابط الفقهيةعلم : املبحث الثالث

  :ويضم مخسة مطالب
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  . بينه وبني القاعدةالضابط الفقهي والفرق: املطلب األول
  . وعالقتها بالضوابط الفقهيةالكليات الفقهية:املطلب الثاين 
  .اإلطالقات املتعددة للضابط: املطلب الثالث
 .ت بذكر الضوابط الفقهيةهتماملؤلفات اليت ا: املطلب الرابع
  .أمهية الضوابط الفقهية: املطلب اخلامس

  
  م الضوابط الفقهية عند ابن حز:املبحث الرابع

  :ويضم ثالثة مطالب
  . عامة الضوابط الفقهية عند الفقهاءمصادر: املطلب األول
  . خاصة الضوابط الفقهية عند ابن حزممصادر: املطلب الثاين
  .املالمح العامة للضوابط الفقهية عند ابن حزم: املطلب الثالث

  
  ضاحياألالضوابط الفقهية من أول كتاب الطهارة إىل اية كتاب :الفصل األول 

  : مباحثبعةوفيه س
  

  .الضوابط الفقهية من كتاب الطهارة: املبحث األول
  .الضوابط الفقهية من كتاب الصالة: املبحث الثاين
  .الضوابط الفقهية من كتاب االعتكاف: املبحث الثالث
  .الضوابط الفقهية من كتاب الزكاة: املبحث الرابع
  .لصيامالضوابط الفقهية من كتاب ا: املبحث اخلامس
  .الضوابط الفقهية من كتاب احلج: املبحث السادس
  . كتاب األضاحيمنالضوابط الفقهية : املبحث السابع

  
   إىل اية كتاب األشربةطعمةابط الفقهية من بداية كتاب األالضو: الفصل الثاين

  :وفيه ثالثة مباحث
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  .الضوابط الفقهية من كتاب األطعمة: املبحث األول
  .  الضوابط الفقهية من  كتايب التذكية والصيد:املبحث الثاين
  . الضوابط الفقهية من كتاب األشربة: املبحث الثالث

  
  الضوابط الفقهية من كتايب النذور واألميان: الفصل الثالث

  :مبحثان وفيه
  

  .الضوابط الفقهية من كتاب النذور: املبحث األول
  .الضوابط الفقهية من كتاب األميان: املبحث الثاين

  
  

  /منهج البحث
  

من كتاب الطهارة إىل كتاب     وذلك   ،بالتتبع املبدئي للضوابط الفقهية املوجودة    قمت   .١
 .األميان

واستبعاد ما كـان ضـعيف الـصلة        الضوابط  من  لدي   قمت بتمحيص ما حتصل      .٢
  .مبوضوع البحث

احلرص على إيراد الضوابط الفقهية من نص املؤلف وبلفظـه مـا أمكـن، إال إذا                 .٣
  .إضافة بعض األلفاظ أو حذفهااحتجت إىل 

، ابتداًء من كتاب الطهارة وانتهاًء       يف الكتاب  ترتيب الضوابط على حسب ورودها     .٤
  .بكتاب األميان

 : وذلك على النهج التايل،دراسة الضوابط الفقهية بإجياز يكفي إليضاح املراد منها .٥
  

  .بيان معىن الضابط مع شرح الغريب من األلفاظ إن وجد  - أ



 ١١

               هـا ابـن حـزم ، فـإن مل أجـد دلـيالً يف               أوردابط اليت   ذكر أدلة الض    - ب
، وإن   _إن وجد _ ، دللت عليه من كالمه يف مواضع أخرى          نفسه املوضع

وبيـان   مصادرهااقتضى املقام ذكر أدلة أخرى قمت بذكرها مع العزو إىل           
 .وجه الداللة

ذكر اآلثار عن الصحابة والتابعني اليت ساقها ابن حزم يف مسألة ما، وذلـك                - ت
دون احلرص على التقـصي هلـا وذلـك         ولكن   ، تناول أدلة الضابط   عند

  )١(.لكثرا
أن تكون من كالم ابن     على  ذكر فروع الضابط متثيالً ال حصراً، مع احلرص           - ث

 هلا، وقد أقوم بذكر فروع أخرى توافـق         إلثبات إعماله  _رمحه اهللا   _ حزم  
 إن  ، وذلك من املذاهب األخرى، أو متثيالً مين لـبعض الفـروع           ،ما مضى 

  .تطلب األمر
  .ذكر مستثنيات الضابط إن وجدت  - ج
عدم التعرض للمسائل اخلالفية، واالكتفاء باإلشارة إىل مذاهب الفقهاء عند            - ح

حـىت يتـبني    ، وذلك   ها  بيان من وافق اإلمام يف أحد الضوابط أو خالفه في         
 بني الفقهاء، دون التفصيل أو الترجيح؛ ألن        _رمحه اهللا   _ موقف ابن حزم    

  .ذلك من اختصاص علم الفقه املقارن
احلرص على نقل أقوال الفقهاء عند ذكر اخلالف من الكتـب املعتمـدة يف                - خ

  . مذاهبهم
 

  .اآليةعزو اآليات القرآنية إىل مواضعها بذكر اسم السورة ورقم  .٦

                                                 
 االحتجاج بقول الـصحايب،     دائماً بعدم يصرح  _ رمحه اهللا   _ ابن حزم   وحيسن التنبيه هنا على أمر مهم وهو أن         )  ١(

  :أبو زهرة  فعله ذلك من بابالشيخ حممد  ويربر ،!! مع أنه ينقل عنهم دائما
 .االحتجاج بإمجاعهم .١
  .اإللزام لآلخر الذي يأخذ بقول الصحايب .٢
  .تزكية قوله بأقواهلم، وبأا مل تكن غريبة غري مألوفة .٣
  .٤٣٤، ٤٣٣ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة ص: ينظر



 ١٢

ة وبيان ما ذكره أهل احلديث يف درجتها، فإن كان احلديث           ختريج األحاديث الوارد   .٧
ذا كان يف السنن األربعـة أو       غريمها، وكذا إ    ىلإيف الصحيحني أو أحدمها مل أنسبه       

 . فإذا مل يكن يف شيء من ذلك خرجته من الكتب املعتمدة،اأحده
 وامسه، مث رقم الباب وعنوانـه       أما طريقة العزو فهي طريقة اإلشارة إىل رقم الكتاب        

 .مث رقم احلديث
 .ترمجة األعالم ترمجة خمتصرة عند أول موضع يرد فيه العلم .٨
 .واأللفاظ الغريبة اليت ترد يف البحثاملصطلحات العلمية، التعريف ب .٩
 :القيام بعمل الفهارس املتعارف عليها وهي .١٠
 

  .فهرس اآليات القرآنية �
  .فهرس األحاديث النبوية واآلثار �
 .فهرس األعالم �
 .فهرس األماكن �
 . املذكورة يف البحثفهرس القواعد والضوابط الفقهية �
  .املراجعفهرس املصادر و �
 .فهرس املوضوعات �

  
  / اليت واجهتينلصعوباتأهم ا

  
اليت واجهتين يف أثناء حبث الضوابط الفقهية عنـد         والعوائق  ت  صعوباإن من أهم ال    .١

التمييز ودقته بني الضابط الفقهي وبني املسألة         صعوبةَ _رمحه اهللا   _ اإلمام ابن حزم    
وىل الـيت   الفقهية اردة، األمر الذي أوقعين يف لبس شديد كان ظاهراً يف اخلطة األ            

 وبعض  _  سلمه اهللا  _ للقسم، مث بعد التمحيص والتدقيق مع فضيلة املشرف       ها  قدمت
من اللبس الذي وقعاملختصني تبني يل كثري . 

 



 ١٣

 غري كتابه احمللى،    _رمحه اهللا   _  فقهية مطبوعة لإلمام ابن حزم        عدم وجود مؤلفات   .٢
ن الكثري من كتبه الفقهية مفقودة كاإليصال واخلصال وغريمها، وكذلك عدم        إحيث  

األمر الذي سـبب يل       كتاب احمللى،  خيدم _  حسب علمي  _ وجود مؤلف مطبوع  
 _رمحـه اهللا  _   ويف معرفة موقف اإلمام ابن حـزم ،صعوبة يف حترير بعض املسائل    

 أيضا يف تفسري مراده من بعض املصطلحات والعبارات الفقهية، ويف           منها، وصعوبةً 
يف معرفـة   وها بنفسه،   عناستدالله على بعض الضوابط الفقهية اليت عرب        وجه  معرفة  

ما يتعلـق   مع  تفريعاته الفقهية على بعض الضوابط، األمر الذي جعلين أتعامل بدقة           
 من اسـتدالل كالقيـاس      _رمحه اهللا   _ ابط متفادياً ما ال يراه      على الض باستدالله  

 .وحنوه
  

ـ    _رمحه اهللا   _ بن حزم   اوأبو حممد   :" يقول أبو عبدالرمحن الظاهري    وض  سبب يف غم
 مع تفرق   ،، ألن مهه يف تأليفاته مناظرة املخالفني والرد عليهم        املذهب وجهل غري املتفرغني به    

 ما ال يغين    ،تخرج من مالحظاته النظرية يف احمللى والفصل       فأنت تس  ،أصوله وقواعده يف كتبه   
  )١(."عنه مجيع كتبه يف أصول الفقه

إن أبا حممد مل يفرغ من حترير أصوله وقواعده إال أن يكون ذلـك يف               : " ويقول أيضاً 
   )٢(."مؤلفاته املفقودة اليت مل تصل إلينا

  
  شكر وثناء

من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا       : "  قوله   انطالقاً من وهذا وال أنسى يف هذا املقام       
األسـتاذ  الـشيخ   املشرف على البحـث      أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل فضيلة        )٣(.احلديث"

                                                 
  .٤/٧٩ابن حزم خالل ألف عام :  ينظر) ١(
  .٣/١٠٦ابن حزم خالل ألف عام : ينظر)  ٢(
بـاب مـا جـاء يف الـشكر ملـن أحـسن إليـك،              _ ٣٥كتـاب الـرب والـصلة،       _ ٢٥سنن الترمذي،   )  ٣(

  . هذا حديث حسن صحيح: وقال عنه الترمذي). ١٩٥٥(و)١٩٥٤(برقم
  =      ). ٤٨١١(ملعروف، باب يف شكر ا_ ١٢كتاب األدب، _ ٣٥ سنن أيب داود، 



 ١٤

 على أخالقه الرفيعة وسعة صـدره مـع         _اهللا   حفظه   _ الدكتور ناصر بن عبداهللا امليمان    
هذا البحـث، ولـيس     طالبه، وعلى قوة مالحظاته اليت أبداها ودقتها يف كثري من مواطن            

 _  سـلمه اهللا   _ بغريب عليه فهو من أهل هذا الفن الذين يشار إليهم بالبنان، حيث قـام             
 أن جيعل   ، سائالً املوىل     على الرغم من مشاغله الكثرية     باإلشراف على البحث أوالً بأول    

  .ذلك يف ميزان حسناته يوم ال ينفع مال وال بنون
الدكتور فرج زهران وفضيلة الشيخ الـدكتور       اذ   األست وأشكر كال من فضيلة الشيخ    

  .أمحد احلبيب على تكرمهما بقراءة الرسالة ملناقشتها
كما أن الشكر يتعدى إىل هذه اجلامعة املباركة جامعة أم القرى، ففيها أحببت العلـم               

 أل من علومهم ومعارفهم     ،الشرعي ومتسكت به، وفيها تعرفت على الكثري من أهل العلم         
  . من مرحلة البكالوريوسابتداًء

 أن  املـوىل   مث الشكر موصول أيضا، إىل كل من أفاد وأعان يف هذه الرسالة، سائالً              
مما قاله يكون هلم نصيب  " :١(احلديث."إن الدال على اخلري كفاعله(   

  
دت فيما اختـرت، وأن     د، أن أكون قد وفقت ملا قصدت وس       العظيماهللا  سأل  وختاماً أ 
  .ص يف القول والعمل، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنييرزقنا اإلخال

 
  
  

   سامل آل طه  عبداهللا        

                                                                                                                                               
، واحلـديث صـححه     "من ال يشكر الناس   يشكر اهللا   ال   ":واللفظ املذكور للترمذي أما اللفظ عند أيب داود فهو          = 

  .األلباين
  ).٢٦٧٠(باب ما جاء الدال على اخلري كفاعله، برقم_ ١٤كتاب العلم، _ ٣٩سنن الترمذي، )  ١(

  .  حسن صحيح، وقال عنه األلباينمن حديث أنس بن مالك 
  



 ١٥

  
  
  
  
  

  يدييديــل التمهل التمهــــالفصالفص
  :ة مباحثأربعويشتمل على 

  
  ترمجة موجزة لإلمام ابن حزم: املبحث األول

  
  دراسة موجزة عن كتاب احمللى: املبحث الثاين

  
  وابط الفقهيةعلم الض: الثالثاملبحث 

  
  الضوابط الفقهية عند ابن حزم :املبحث الرابع



 ١٦

  

  ترمجة موجزة لإلمام ابن حزمترمجة موجزة لإلمام ابن حزم: : املبحث األولاملبحث األول
  :  مطالبتسعةويضم 

  
  .مولدهوامسه ونسبه، : املطلب األول

  
  .نشأته العلمية: املطلب الثاين

  
  . شيوخه وتالميذه:املطلب الثالث

  
 .عقيدته: املطلب الرابع

  
  .ملناصب اليت توالهاا:املطلب اخلامس

  
  .احملن اليت واجهته يف حياته:املطلب السادس

  
  .مصنفاته وآثاره العلمية: املطلب السابع

  
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: املطلب الثامن

  
  .وفاته: املطلب التاسع

  
  



 ١٧

  ابن حزمإلمام أبرز من ترجم ل
  

ليت كان هلا أثر واضح يف تاريخ        من الشخصيات ا   _رمحه اهللا   _ تعترب شخصية ابن حزم     
الفقه اإلسالمي، على الرغم من احملن اليت واجهته وسببت له الكثري مـن القلـق يف ذلـك                  

 . الوقت، خاصة ما عرف عنه من خروج عن التيار الفقهي السائد آنذاك
 بعقلية فذة، وحبافظة مميزة، حوت الكثري مـن         _رمحه اهللا   _ ولقد متيز اإلمام ابن حزم      

ارف والعلوم اليت أهلته ألن يكون عاملًا يشار إليه بالبنان مثبتا بذلك وجوده يف كل علم                املع
من علوم الشريعة والتاريخ واملذاهب والفرق، األمر الذي جعل الكثري من أصحاب التراجم             

شخصيته بتوسع، وعن نشأته وعلمه ومصنفاته الكثرية، باإلضـافة إىل      احلديث عن   يتناولون  
 .واقف اليت أثرت يف شخصيته وفقههاحملن وامل

  
د عند كل من كتـب يف تـراجم         وترمجة ابن حزم توج   : " يقول حممد املنتصر الكتاين   

 واحلكماء واألطباء، ويف مجيـع      ، واألدباء والفالسفة  ،، يف معاجم احملدثني والفقهاء    الرجال
  . مغاربة ومشارقة،معاجم األعالم عامة

 واملعجبون به يف خمتلـف أقطـار األرض مـسلمون           ويف عصرنا هذا كثر أنصار ابن حزم      
بـاً   ويزيد املطبوع منها علـى ثالثـني كتا        ،، فطبعوا العديد من كتبه ورسائله     )١(وأجانب

ما لغة من لغات العلم واألدب، وبعض كتبه كان وال يزال            ورسالة، وترجم بعضها إىل غري    
  )٢(."يدرس يف جامعات الغرب والشرق وجامعات العرب والعجم

  

                                                 
وأهم كتاب صدر عنه ألجنيب هو كتاب ابن حزم وتارخيه املقارن لألديان للراهب آسني بالسيوس األسـباين يف                  )  ١(

  .١٤معجم فقه ابن حزم للكتاين ص: ينظر.  جملداتةمخس
  .١٤معجم فقه ابن حزم للكتاين ص)  ٢(

وذلك يف  " تالميذه وعلومه ومؤلفاته حديثه ومسنده    ابن حزم آله ومشيخته و    " وقد وعد الكتاين بإخراج كتاب بعنوان     
  .١٥ينظر املعجم نفسه ص.  جملداتةثالث



 ١٨

  )١(:مما وقفت عليه، _رمحه اهللا _ أبرز الذين ترمجوا لإلمام ابن حزم لكن و
 
  .٣٠٨ص  )هـ٤٨٨ت(للحميديجذوة املقتبس  .١
  . ٢٧٩ص) هـ٥٢٩ت(أليب نصر القيسيمطمح األنفس  .٢
  .١/١٠٣ )هـ٥٤٢ت( للشنتريينالذخرية .٣
  .٢/٣٩٥ )هـ٥٧٨ت( البن بشكوالالصلة .٤
  .٤١٥ص ) هـ٥٩٩ت(للضيب بغية امللتمس  .٥
  .٤/١٦٥٠ )هـ٦٢٦ ت ( لياقوت احلموي األدباءمعجم .٦
  .٩٣ص) هـ٦٤٧ت(ي للمراكشاملعجب  .٧
  .٣/٢٨٤) هـ٦٨١ت ( يب العباس أمحد النيسابوري ألوفيات األعيان .٨
 .هـ٤٥٦ وفيات )هـ٧٤٨ت (تاريخ اإلسالم للذهيب .٩
  .٣/٢٢٧تذكرة احلفاظ للذهيب .١٠
  .١٨٤/ ١٨ للذهيبسري أعالم النبالء .١١
  .٣/٢٤١للذهيبالعرب  .١٢
  .٣/٧٩ ) هـ٧٦٨ت(لليافعي  اجلنان مرآة .١٣
  .١٥/٧٩٥)هـ٧٧٤ت(البن كثري البداية والنهاية  .١٤
  .٤/٢٣٩) هـ٨٥٢ت( البن حجرلسان امليزان .١٥
  .٥/٧٦ )هـ٩١١ت( للسيوطي النجوم الزاهرة .١٦
  .٤٣٥ص للسيوطيطبقات احلفاظ  .١٧
  .٢/٢٩٢) هـ١٠٤١ت(نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للتلمساين  .١٨
  .٤/٢٥٤األعالم للزركلي .١٩
  .٧/١٦معجم املؤلفني .٢٠

                                                 
رمحـه  _  دراسة عربية وأجنبية ترمجت لشخصية ابن حزم         ٩٠أكثر من   _ رمحه اهللا   _ مجع األستاذ أمحد شاكر     )  ١(

ينظـر  . كالتاريخ واألدب وغريهـا   ، وتناولت احلديث عنه وعن مذهبه ، وعن كثري من النواحي اليت برز فيها               _ اهللا  
  .٣٩_ ١/٣٦:ستاذ أمحد شاكراحمللى بتحقيق األ

  



 ١٩

  .٥/٦٩٠هدية العارفني .٢١
 .١/٢٥٤دائرة املعارف اإلسالمية .٢٢
 .أيب زهرةمد ابن حزم حياته وعصره حمل .٢٣
 . صعيليك اإلمام ابن حزم الظاهري حملمد عبداهللا أيب .٢٤
   )١(. عبدالرمحن الظاهرييبألابن حزم خالل ألف عام  .٢٥

  

                                                 
 وتقصي كل ما يتعلق بشخص اإلمام       ،بتتبع تراجم ابن حزم املتناثرة يف بطون الكتب       قام املؤلف يف هذا الكتاب      )  ١(

  .أربعة أجزاء وقد جاء الكتاب يف _رمحه اهللا _ 



 ٢٠

  مولدهوامسه ونسبه، : املطلب األول
  

د بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدان بن سـفيان      علي بن أمح  هو  
  .وكنيته أبو حممد،  مث األندلسي القرطيب اليزيدي،الفارسي األصل ،بن يزيدا

موىل األمري يزيد بن أيب سفيان بن حرب األموي املعروف بيزيد اخلـري             جده يزيد كان    
   .ق على دمش بن اخلطاب نائب أمري املؤمنني أيب حفص عمر

ملـك األنـدلس    زمـن   وكان جده خلف بن معدان هو أول من دخل األنـدلس يف             
   )١(.بن هشام املعروف بالداخل عبدالرمحن بن معاوية

  
  ).هـ٣٨٤(سنة أربع ومثانني وثالث مئة، )٢(قرطبةعلي بن أمحد يف وقد ولد أبو حممد 

بقرطبة يف اجلانـب   ولدت : ابن حزم خبطه يقول  كتب إيلّ  :")٣(قال القاضي صاعد بن أمحد    
 آخر ليلة األربعاء آخر يوم من رمضان        ، قبل طلوع الشمس   )٤(الشرقي يف ربض منية املغرية    

  )٥(.."سنة أربع ومثانني وثالث مئة بطالع العقرب
  
  

                                                 
وما ١٨/١٨٤، سري أعالم النبالء٤/١٦٥٠، معجم األدباء٤١٥ة امللتمس ص    ، بغي ٣٠٨جذوة املقتبس ص    : ينظر)  ١(

  .١٥/٧٩٥البداية والنهايةبعدها، 
هو عبدالرمحن بن معاوية بن هشام بن عبدامللك بن مروان، يكـىن بـأيب املطـرف، ويعـرف                  وعبدالرمحن الداخل   

 .هـ١٧٢ة مجيلة من العدل، تويف عام هـ، وكان من أهل العلم وعلى سري١١٣بعبدالرمحن الداخل، ولد بالشام عام 
  .٤٠، املعجب ص٨جذوة املقتبس ص: ينظر

  .قاعدة األندلس وأم مدائنها ، ومستقر خالفة األمويني هبا ، ومات فيها أعالم العلماء وسادات الفضالء: قرطبة)  ٢(
  .١٥٨_ ١٥٣األندلس صجزيرة ، صفة ٤٥٩_ ٤٥٦الروض املعطار ص: ينظر

 صاعد بن أمحد بن عبدالرمحن بن صاعد األندلسي التغليب، مؤرخ ، حباث، أصله من قرطبة، ومن                 أبو القاسم هو  )  ٣(
 .جوامع أخبار األمم من العرب والعجم، تاريخ األندلس ، تاريخ اإلسالم، طبقات األمم: كتبه
  . ٣/١٨٦، األعالم٣٢٣، بغية امللتمس ص١/٢٣٢الصلة: ينظر

  .مل أقف على تعريف هبذا املكان)  ٤(
  . ٣/٧٩، مرآة اجلنان١٨/٢١١، سري أعالم النبالء٢/٣٩٦الصلة )  ٥(
  



 ٢١

  

  يةلعلمانشأته  :املطلب الثاين
  

 ، وذهنا سياالً  ، ورزق ذكاء مفرطاً   ،يف تنعم ورفاهية   _ هللا رمحه ا  _  اإلمام ابن حزم   نشأ
 )٢(.وقد كان من بيت وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة)١(، نفيسة كثريةوكتباً
ظـه  حفّحيث   ،حىت أنه حفظ القرآن يف بيته     تعلم تعلمه األول بني النساء،       يذكر أنه    و

  .إياه النساء من اجلواري والقريبات، كما حفظ أيضاً األشعار وتعلم اخلط والكتابة
 عن مراقبته ومالحظة ميوله     ىنتواكان ال ي  بالغة، و اً به عناية    يه معن ه قائماً على تربيت   ون أب اكو

    )٣(.واجتاهاته
  

  قصة تعلمه العلم
  

وقد ذكر املؤرخون قصة تفيد السبب الذي دعاه إىل االجتهاد يف التحـصيل وطلـب               
 يف درس يسمع من الـشيخ       كان جالساً  _رمحه اهللا   _ بن حزم   ا حممد   ابن أ إ: قالوا ،العلم

 ،على اجلواب ومل يرتضه    فيها فاعترض    أجابوا مث سأل احلاضرين مسألة من الفقه        ،ويتعجب
 فقام وقعد ودخل مرتله فعكـف       ، هذا العلم ليس من منتحالتك     :ينضرافقال له بعض احل   

 إىل ذلك املوضع فناظر أحسن مناظرة    حىت قصد  ،ما كان بعد أشهر قريبة    على طلب العلم، و   
  )٤(.جتهد وال أتقيد مبذهب أنا أتبع احلق وأ:وقال فيها

                                                 
  .١٨/١٨٦سري أعالم النبالء:  ينظر) ١(
  .١٥/٧٩٥البداية والنهاية: ينظر)  ٢(
  .٢٦، ٢٥ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة ص: ينظر)  ٣(
  .١٨/١٩١سري أعالم النبالء: ينظر)  ٤(

رسـالة التلخـيص لوجـوه      : ه القصة وتشكيك يف صحتها، ينظر يف ذلك       وأليب عبدالرمحن الظاهري تعليق على هذ     
  .٦٦_ ٦٥التخليص اليت أخرجها أبو عبدامللك سعود الشمري ص



 ٢٢

  هي األخرى  تفيد _رمحه اهللا   _ حصلت البن حزم    أخرى  وانتشرت بني املؤرخني قصة     
والد أيب  )١(اإلمام أبو حممد عبداهللا بن حممد     أنه طلب العلم متأخراً، وهي كما يرويها تلميذه         

 أنه شـهد    بن حزم أن سبب تعلمه الفقه     ا أخربين أبو حممد     : " يقول ، حيث بن العريب ابكر  
 وكان قد بلغ    ، قم فصل حتية املسجد    : فقال له رجل   ،جنازة فدخل املسجد فجلس ومل يركع     

دخلـت   ، فقمت وركعت فلما رجعنا من الصالة على اجلنـازة         : قال ،ا وعشرين سنة  ست 
 : قـال  ، فقيل يل اجلس ليس ذا وقت صالة وكان بعد العـصر           ،املسجد فبادرت بالركوع  

بـن  األستاذ الذي رباين دلين على دار الفقيـه أيب عبـداهللا            فانصرفت وقد حزنت وقلت ل    
 ، فبـدأت بـه عليـه      ، فدلين على موطأ مالك    ، فقصدته وأعلمته مبا جرى    : قال ،)٢(دحون

  )٣( "..ا من ثالثة أعوام وبدأت باملناظرة وعلى غريه حنو،وتتابعت قراءيت عليه
  

إال  للعلم،   _رمحه اهللا   _ هذا ما جاء يف كتب بعض املؤرخني عن قصة طلب ابن حزم             
 طلب العلوم الشرعية مبكراً، وأنه كان له        _رمحه اهللا   _ أن ابن حزم    أن بعض احملققني يرى     

  .يف التحصيل قبل السادسة والعشريناهتمام 
اخلرب أن  ابن حزم     يف   يقصد ما جاء     _ وإن هذه السن  : " )٤(يقول الشيخ حممد أبو زهرة    

   أنه ثبت   ا،هقاتفا، ووجه عدم    ال تتفق مع السياق التارخيي     _ ينا وعشر كان عمره حينها ست 
 )٦(،رف رواية احلـديث   عاحلديث، ومستحيل أن ي    )٥(أن ابن حزم تلقى عن أمحد بن اجلسور       

 ، كان يذهب به إىل جملس كبـار العلمـاء         هوال يعرف حتية املسجد، وأيضاً فإنه قد ثبت أن        

                                                 
  .ستأيت ترمجته عند ذكر تالميذ اإلمام )  ١(
  .مل أقف له على ترمجة) ٢(
  .١٨/١٩٩، سري أعالم النبالء٤/١٦٥٢معجم األدباء)  ٣(
هـ، من أكرب علماء الشريعة يف عصره، أصدر        ١٣١٦رة، ولد مبدينة احمللة الكربى عام     هو حممد بن أمحد أبو زه     )  ٤(

مـذكرات يف   اإلسالمية،  امللكية ونظرية العقد يف الشريعة      ،  أصول الفقه : ، من أبرزها  ) كتاب ٤٠(من تأليفه أكثر من     
  .هـ١٣٤٩ عامالقاهرة، وقد تويف رمحه اهللا يف الوقف
  .٥٨٥املستدرك على معجم املؤلفني لعمر كحالة ص، ٦/٢٥األعالم للزركلي: ينظر

  ._ رمحه اهللا _ ستأيت ترمجته عند ذكر شيوخ اإلمام ابن حزم )  ٥(
هـ ، فعلى فرض أن ابن حزم طلب العلم يف السنة اليت تويف فيهـا               ٤٠١وقد تويف ابن اجلسور شيخ ابن حزم يف         ) ٦(

  .شرةشيخه، يكون عمره حينئذ بني السادسة عشرة والسابعة ع



 ٢٣

ليت كان حيياها ابن    سجد، وإن طبيعة احلياة ا    فمستحيل أن يكون مع تلك العناية جيهل حتية امل        
، فلقد كان ابن حزم ابن وزير كبري، من كرباء الدولة وقـد بلـغ سـن                 حزم تكذب ذلك  

قول إنه مل   ن، ألن ذلك يؤدي حتماً إىل أن        ميكن أن يكون جاهالً حتية املسجد      فال   ،الرجولة
ل بالنسبة لرجل ذي جـاه      ، وذلك غري معقو   جد قبل ذلك أو مل يدخله إال نادراً       يدخل املس 

  .!!بلغ السادسة والعشرين
ابن حزم يف هذه السن، وذلك ألنه ذكـر أن          ليل بطالن أن يكون     دمل  حيوإن اخلرب يف ذاته     

مربيه وأستاذه قد صحبه وأشار إليه بذلك، ومن كان يف السادسة والعشرين وبلـغ مرتبـة                
  !!.الوزارة ال يذكر الناس من يشري إليه على أنه مربيه

وإن املعقول أو القريب من املعقول أن يكون ذلك وهو يف السادسة عشرة من عمـره، وأن                 
  )١(."يكون يف الكالم تصحيف من النساخ وقد كتبوا بدل العشر عشرين

إن : " قصة تعلم ابن حزم      حول   ، يف وجهة نظر أخرى     الظاهري عبدالرمحنيقول أبو   و
يف البديهي املـشهور مـن حيـاة ابـن           ألن كل حرف منه ينا     ،منت هذا النص منكر جداً    

ولسنا نزعم بأن النص حمرف من ست عشرة إىل سـت وعـشرين، ألن دعـوى                ...حزم
  )٢(."التحريف ال ترفع مجيع باليا النص

وعلى فرض صحة هذه الرواية واليت تفيد طلب ابن حزم للعلم متأخرا، فليس هناك مـا          
لب العلم متأخرا فأبدع وأثـر التـأثري        يدعو إىل القدح يف إمامة الرجل وعلمه، فكم ممن ط         

الواضح على من حوله، يف حني أن هناك من وجل طريق الطلب منذ الصغر، لكن مل يعـرف     
  . ملن يشاءعنه ذلك التأثري والنفع فيمن حوله، فهذا األمر توفيق رباين وبركات يهبها 

  

  حياته العلمية ومواهبه
 ة،رد فقيه فحسب، بل إنه مهر يف فنون كثري         جم _رمحه اهللا   _ اإلمام ابن حزم    مل يكن   و

الـشعر  يف األدب واألخبار و   أوالً   مهر   ان قد وك"كاحلديث وما يتعلق به من علم الرجال،        
                                                 

            .٣٢، ٣١ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة ص)  ١(
هـ ، وعلى ذلك يكون عمره يف تلـك الـسنة بـني             ٣٩٩وقد جاء يف كتاب العرب للذهيب أن أول مساعه كان عام            

  .٣/٢٤١العرب : ينظر . اخلامسة عشرة والسادسة عشرة
ك يف رسالة التلخيص لوجـوه التخلـيص الـيت          ينظر تعليق أيب عبدالرمحن الظاهري على القصة وتفنيدها وذل        )  ٢(

  .٦٤_ ٥٩أخرجها أبو عبدامللك سعود الشمري ص



 ٢٤

مصنفاته تشهد  و ، ويف األنساب ويف امللل والفرق وغري ذلك       )١("ويف املنطق وأجزاء الفلسفة   
ية ضخمة تشمل الكثري    ميكن القول بأن شخصية ابن حزم شخصية موسوع       حيث  له بذلك،   
  .من الفنون

 وقسم صاحل من قرض الـشعر وصـناعة         ،نصيب وافر من علم النحو    أيضاً  وأليب حممد   
  )٣(.كما أن له خربة يف اجلانب الطيب، وله يف ذلك رسائل)٢(.اخلطابة
  

وقد كان رمحه اهللا قبل أن يـسلك         بأنه ابن حزم الفقيه الظاهري،       وأكثر ما عرف عنه   
  . كما ذكر أكثر املؤرخني،، على مذهب الشافعيهر يف فهم النصوصسلك أهل الظام

مال به النظر أوال يف الفقه إىل رأي أيب عبداهللا حممد بن إدريـس               :" )٤(يقول ابن حيان  
 فاستهدف  ،الشافعي وناضل عن مذهبه واحنرف عن مذهب غريه حىت وسم به ونسب إليه            

يف اآلخر إىل قول أصحاب الظاهر مذهب       بذلك لكثري من الفقهاء وعيب بالشذوذ، مث عدل         
 ووضع الكتب يف    ،ه وجادل عنه   فنقحه وج  ،األمصار  ومن اتبعه من فقهاء    )٥(داود بن علي  

   )٦(.".. عليه إىل أن مضى لسبيله رمحه اهللاثبت و،بسطه
  

  شدته وحدة طبعه
هلـا  واليت كان     رمحه اهللا،  شدته ما عرف عن     ،ومن املناسب أن يذكر يف هذا املقام        

 على ما كان عنده مـن       ،وقع شديد يف نفوس خمالفي ابن حزم، حيث رفضوه ومحلوا عليه          
  .علم وخري كثري

                                                 
  .١٨/١٨٦سري أعالم النبالء)  ١(
  .٩٤املعجب ص: ينظر)  ٢(
  .١٨/١٩٧سري أعالم النبالء :  ينظر) ٣(
داب بارعاً فيهـا،    هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسني بن حيان القرطيب، كان قوي املعرفة مستبحراً يف اآل                )  ٤(

 .التاريخ الكبري يف أخبار األندلس وملوكها: هـ، له من الكتب٤٦٩هـ، وتويف عام٣٧٧ولد عام
  .١/١٥٠، الصلة٢٠٠جذوة املقتبس ص: ينظر

هـ، كان  ٢٠٠د بن علي بن خلف األصبهاين، أبو سليمان اإلمام املشهور املعروف بالظاهري، ولد عام               اوهو د )  ٥(
 .هـ٢٧٠ ورعاً ناسكاً زاهداً، تويف عام صاحب مذهب مستقل،

  .٢/٢١٥، وفيات األعيان٨/٣٦٦، تاريخ بغداد٧/٣٤٣٤املنتظم البن اجلوزي: ينظر
  .١٨/١٨٦، سري أعالم النبالء ٩٤، املعجب ص١/١٠٣الذخرية )  ٦(



 ٢٥

 صل من بعض الناس منهم نفرة وحتامٍ      وكذا ممن ح  :" _ رمحه اهللا   _ )١(يقول السخاوي 
إلطالق لسام وعدم مدارام،    وذلك  عن االنتفاع بعلمهم مع جاللتهم علماً وورعاً وزهداً         

 ،، ومها ممن امتحن وأوذي    )٢(ث يتكلمون وجيرحون مبا فيه مبالغة، كابن حزم وابن تيمية         حبي
  )٣(.هـ.أ."وكل أحد من األئمة يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا 

  
ف صنو"  : _واصفا شدته على من خالفه    _ عن اإلمام ابن حزم     )٤(الذهيباإلمام  يقول  و

 بـل  ،لسانه وقلمه ومل يتأدب مع األئمة يف اخلطاب        وبسط   يف ذلك كتبا كثرية وناظر عليها     
 حبيث إنه أعرض عـن تـصانيفه        ،فجج العبارة وسب وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله        

 واعتىن هبا آخرون من العلماء      ، وأحرقت يف وقت   ، وهجروها ونفروا منها   ،مجاعة من األئمة  
ثمني ممزوجا يف الرصف باخلرز      ورأوا فيها الدر ال    ،ا ومؤاخذة وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذً   

                                                 
 املولد، الشافعي   مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن أيب بكر السخاوي األصل، القاهري              هو  )  ١(

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، املقاصد احلسنة يف األحاديث اجلارية          : املذهب، فقيه حمدث مؤرخ، له مؤلفات منها      
 .هـ يف املدينة املنورة٩٠٢على األلسنة، تويف عام

  .١٠/١٠٥، معجم املؤلفني١٠/٢٣، شذرات الذهب٨/٢الضوء الالمع: ينظر
الم بن عبداهللا بن أيب القاسم بن تيمية احلراين الدمشقي احلنبلي تقي الدين أبو العباس، ولد                هو أمحد بن عبد الس    )  ٢(

كتاب اإلميان ، منهاج السنة النبوية ، شرح العمـدة ، الـصارم             : هـ، تصانيفه أشهر من أن تذكر منها      ٦٦١حبران  
  .  ، وغريهااملسلول على شامت الرسول 

بقلعة دمشق يف القاعة    رمحه اهللا   تويف   وقد   .فقه والفتاوى والعقيدة والسياسة الشرعية    له جهود يف التفسري واحلديث وال     
  .هـ٧٢٨اليت كان حمبوساً فيها عام 

  .٧/١٥، الوايف بالوفيات٤/٤٩١الذيل على طبقات احلنابلة ،٣٠٢_١٨/٢٩٥البداية والنهاية: ينظر
  .١١١، ١١٠اإلعالن بالتوبيخ للسخاوي ص)  ٣(

، ألنه من قول اخلصوم وال يعتد به، ومن قرأ يف كتـب شـيخ               _رمحه اهللا   _  يف ابن تيمية     خاويوال يسلم قول الس   
  . وجد خالف ذلكاإلسالم

العلماء باحلـديث   اإلمام احلافظ مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب الشافعي، من أكرب                هو  )  ٤(
سـري أعـالم النـبالء،     : من أشهرها ،ألف الكثري من الكتب   هـ،  ٧٤٨هـ وتويف عام  ٦٧٣، ولد عام    ورجاله وعلله 

  .طبقات احلفاظ، العرب
  .٨/٢٨٩، معجم املؤلفني١/٥٥٨، طبقات األسنوي٩/١٠٠طبقات السبكي: ينظر



 ٢٦

 فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون ويف اجلملة فالكمال عزيز وكل أحد              ،املهني
  )١(."يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا 

  
 على املخالفني، مبلغاً واضحاً، عرف عنـه وانتـشر،    _رمحه اهللا   _ بلغت شدة لسانه    و
   )٣(". كان لسان ابن حزم وسيف احلجاج شقيقني:")٢(بن العريفاقال أبو العباس حىت 
  

 هذه احلدة والعنف يف اخلطـاب       _رمحه اهللا   _ وقد أرجع املهتمون بشخصية ابن حزم       
  )٤(: منها،والتناظر مع اآلخر إىل أسباب

د عليه الضجر وضيق اخللق وقلـة        والذي ولّ  ،من املرض الذي انتابه   عن نفسه   ما ذكره    .١
  )٥(.ه أنكر تبدل خلقه، حىت أنه بنفسالصرب

 ،سوء ما القاه من أهل عصره، فقد ام يف دينه وهجر من قومه هجـراً غـري مجيـل                   .٢
 جتاوزوا احلد فأحرقوا مثـار      وجافوه وآذوه وجتاهلوا قدره ، وحاولوا إمخال ذكره ، بل         

 )٦(.ق كتبه علناً، وإن ذلك ليخرج احلليم عن حلمهاحرحيث قاموا بإ، فكره
سيني بأن يف طباعهم حدة كاملغاربة، فإن أرادوا أن يصفوا لطيفًا من            ما عرف عن األندل    .٣

  )٧(.، واإلنسان ابن بيئته بالطبع!!هو على رقة أهل املشرق: بينهم قالوا
  

 سليمة الطوية، طيبة العاقبة، وهي      _رمحه اهللا   _  حدة ابن حزم      مع ذلك كله، فإن    لكن
ألربعة عنده كما عند الناس، أئمـة هـدى         منه صالبة يف الدين وغرية على احلق، فاألئمة ا        

                                                 
   .١٨٧ ، ١٨/١٨٦سري أعالم النبالء)  ١(
 من كبار الـصاحلني     هو أبو العباس أمحد بن حممد بن موسى الصنهاجي األندلسي املعروف بابن العريف، كان             )  ٢(

 .هـ مبراكش٥٣٦واألولياء املتورعني، ت 
  .١/٢١٥، األعالم١/١٨٠وفيات األعيان: ينظر

  .٤/٢٤٢، لسان امليزان ١٨/١٩٩سري أعالم النبالء)  ٣(
  .١٩٨، ١٩٧، ٧١، ٢٦، ١٨، ١٥ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة ص: ينظر)  ٤(
  .١/٣٩١إحسان عباس .  رسائل ابن حزم األندلسي بتحقيق درسالة مداواة األنفس املوجودة ضمن: ينظر)  ٥(
  .١٩٨، ١٩٧ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة ص: ينظر)  ٦(
  .٣٤معجم فقه ابن حزم للكتاين ص: ينظر)  ٧(



 ٢٧

وخري، وجمتهدون مأجورون على أي حال، ناصحون للمسلمني، ويـدعو هلـم بالرمحـة              
  )١(.والرضوان
ـ    _ رمحهما اهللا  _ن أبا حنيفة ومالكا   إ: " يف اإلحكام ابن حزم   يقول    ناجتهدا وكانا مم

 ،را فيما أصابا فيه أجـرين      فأج ،ا على طريق من سلف يف ترك التقليد        وجري ،أمرا باالجتهاد 
٢("اوأجرا فيما أخطآ فيه أجر(  
 ،كان عندنا أحد األئمة الناصحني هلـذه امللـة         : " _رمحه اهللا   _ ويقول عن اإلمام مالك     
  )٣(".العلماء وال فرق  كسائر، واجتهد فوفق وحرم،ولكنه أصاب وأخطأ

  
  
  
  
  

     
  
  
  

                                                 
  .٣٥معجم فقه ابن حزم للكتاين ص: ينظر)  ١(
  .٢/٢٤٠اإلحكام)  ٢(
  .٢/٢٤٢اإلحكام)  ٣(



 ٢٨

  شيوخه وتالميذه:  ثالثاملطلب ال
  

  )١(:شيوخهمن أبرز 
  

ا، وال شـك    ا تام ه الثقايف حصر  ال نستطيع أن حنصر مجيع شيوخ ابن حزم، ومصادر تكوين         
من تتبع األدوار    بني أيدينا ال متكننا      ا مشلت أكثر جوانب املعرفة يف عصره، واملصادر اليت        أ

  )٢(.، ومدى تأثريهم عليهالزمنية لدراسته واتصاله بشيوخه

كان لبعـضهم تـأثري     بل  _  ، الذين أخذ عنهم   _رمحهم اهللا   _ شيوخ ابن حزم    ولعل أهم   
  : كالتايلهم_  هواضح على فكر

  
أبو عمر أمحد بن حممد بن أمحد بن سعيد بن احلباب بن اجلسور األموي، وهو من                 .١

ـ ٤٠٠(وهو أول شيخ مسعت منه قبـل        : " أهل قرطبة، يقول ابن حزم عنه      ، )"هـ
خيـرا فاضـالً، أديبـاً      _ رمحه اهللا    _ ، وكان "حمدث مكثر : " وقال عنه احلميدي  

  )٣().هـ٤٠١(شاعراً، وقد تويف يف عام 
  

                                                 
ـ ٤٥٦وفيـات   (تاريخ اإلسـالم للـذهيب      : يف  _  اهللا   رمحه_ ينظر الكثري من شيوخه     )  ١( ، سـري أعـالم     )هـ

  .٤/٢٤٠لسان امليزان ، ١٨/١٨٥النبالء
    حني قال عن ابن حزم أنه مل يالزم األخذ على الشيوخ وال              _رمحه ا هللا  _   لكالم الشاطيب  اولعل يف هذا املبحث تفنيد 

  .١/٩٥املوافقات: ينظر. تأدب بآداهبم
ما قرأت عن عامل يشار إليه بالبنان يف بالد أيب حممد دون أن يتتلمذ عليه أبو حممـد،   : " الظاهري يقول أبو عبدالرمحن  

  :بل هو من أكثر أترابه شيوخاً وله معجم بذلك، إال أن أبا حممد يتميز مبلحظني
  .أن روايته عن مشاخيه باإلجازة، أو النقل عنهم فيما جيمع من طرائف وأخبار �
خ اخللص الزمهم يف صغره مالزمة التلميذ، مث كان له مشايخ الزمهم مالزمة الند يستفيد من                أن له قلة من املشاي     �

  .علمهم وال يستسلم حلضانتهم، ألن علمه وعقله أكرب من ذلك
، وقـدم هلـا أبـو    ٦٧رسالة التلخيص لوجوه التخليص اليت أخرجها أبو عبدامللك سعود الشمري ص     : ينظر يف ذلك  

  .عبدالرمحن الظاهري
  .١٠٢ابن حزم األندلسي لعبدالكرمي خليفة ص: ينظر)  ٢(
 .١/٢٩، الصلة١٠٧جذوة املقتبس ص: ينظر) ٣(



 ٢٩

مسعود بن موسى، ويعرف بابن وجه اجلنة، وهو من أهـل           بن  حيىي بن عبدالرمحن     .٢
كما ذكر ذلك الذهيب، وقد تويف      بن حزم   ال وهو أعلى شيخ     ،قرطبة، يكىن بأيب بكر   

  )١(.هـ٤٠٢عام_ رمحه اهللا _ 
  

 ،وكان أديباً شاعراً طبيباً يعرف بابن الكتاين، ،حممد بن احلسن املذحجي هللا  أبو عبد ا   .٣
 يف  _رمحه اهللا   _  ابن حزم     وكان شيخ  ،واملنطق األدبويف الطب   رسائل وكتب   له  

 _رمحه اهللا   _ تويف   ، حيث عادة ما يطلق عليه أستاذنا عندما يعرض لذكره،         املنطق
 )٢(.بعد األربعمائة
رأت حدود املنطق على أيب عبد اهللا حممد بن احلسن املـذحجي            ق : "يقول ابن حزم  

  .)٣("الطبيب
ل وقيأن اإلمام ابن حزم تأثر بشيخه ابن الكتاين يف علم املنطق،            ب كن القول وهبذا مي 

وقد أخذ املنطق أبعده اهللا من علم عن حممد بـن احلـسن             : "اإلمام الذهيب يف ذلك   
 )٤(".املذحجي

 هذا العلم، وتأثر به تأثرا بالغا، خاصـة يف املـسائل             يف _رمحه اهللا   _ خاض  قد  و
هل العلم ينتقدونه يف هذا اجلانـب،       العقدية، األمر الذي أدى إىل جعل الكثري من أ        

األدب واألخبار   يف   وكان قد مهر أوالً   : "  حيث قال عنه   الذهيب اإلمام   ،ومن أولئك 
 ولقـد   ، ليته سلم من ذلـك      فأثرت فيه تأثريا   ، ويف املنطق وأجزاء الفلسفة    ،والشعر

 فتأملت لـه    ،وقفت له على تأليف حيض فيه على االعتناء باملنطق ويقدمه على العلوم           
 على يبس فيه وفرط ظاهرية ، متبحر يف النقل عدمي النظري    ،فإنه رأس يف علوم اإلسالم    

  )٥(".يف الفروع ال األصول

                                                 
  .١٨/١٨٥، سري أعالم النبالء٦٢٧  _٢/٦٢٦، الصلة ٣٧٧جذوة املقتبس ص: ينظر)  ١(
  .٣/١٦، الوايف بالوفيات ٤٩جذوة املقتبس ص: ينظر) ٢(
  .٤/٣٩رسائل ابن حزم بتحقيق إحسان عباس ) ٣(
  .١٨/٢٠١ سري أعالم النبالء) ٤(

   .١٨/١٨٦سري أعالم النبالء ) ٥(



 ٣٠

، كـان    اخليـار  أيبب  يكىن ،من أهل قرطبة  ،   الشنتريين مسعود بن سليمان بن مفلت     .٤
ظاهري كان  عنه أنه   ل  يق، و  على هذه احلال   متواضعاً عاملاً متعلماً إىل أن لقي اهللا        

 وكان ابن حـزم     )١(،)هـ٤٢٦(سنة   _رمحه اهللا   _  تويف   ،املذهب ال يرى التقليد   
 )٢(.يطلق عليه كلمة أستاذي عند ذكره يف ثنايا كتبه

 
ة، وصاحب الـصالة     اجلماعة يف قرطب    قاضي ، يونس بن عبداهللا بن حممد بن مغيث       .٥

، يكىن بأيب الوليد، ويعرف بابن الصفار، كان من أهـل احلـديث             واخلطبة جبامعها 
 للشعر النفيس يف معاين      وافر احلظ من علم اللغة العربية، قائالً       ،كثري الرواية  ،والفقه

يف  وهو من شيوخ ابن حـزم        ،الزهد وما شاهبه، بليغا يف خطبه كثري اخلشوع فيها        
كتاب فضائل املنقطعني إىل اهللا عز وجل، وكتاب التسلي عن          : من تواليفه  احلديث،

 )٣().هـ٤٢٩ت(الدنيا بتأميل خري اآلخرة، وكتاب فضائل املتهجدين، 
  

 يكىن بأيب عمر،    ، من أهل قرطبة   ،أمحد بن قاسم بن حممد بن قاسم بن أصبغ البياين          .٦
  )٤().هـ٤٣٠ت(وهو حمدث من أهل بيت حديث 

  
 )٥().هـ٤١٥ت (، سكن يف قرطبة،بن عبداهللا التميميبو حممد عبداهللا بن الربيع أ .٧

 من الكتب سنن النسائي حيمله عن       _ أي ابن حزم   _وأجود ما عنده  : " يقول الذهيب 
  )٦(". _ أي عن النسائي_ابن ربيع عن ابن األمحر عنه

  
  
  

                                                 
  .٢/٥٨٣الصلة : ينظر) ١(
  .١/٢٤٣رسائل ابن حزم بتحقيق إحسان عباس: ينظر) ٢(
  .٢/٦٤٦، الصلة ٣٨٤جذوة املقتبس ص: ينظر  )٣(
  .١/٥٢، الصلة١٤٢جذوة املقتبس ص: ينظر)  ٤(
  . ٢٦١جذوة املقتبس ص: ينظر)  ٥(
  .١٨/١٨٥عالم النبالءسري أ)  ٦(



 ٣١

  )١(:أبرز تالميذه

  
من أهل قرطبة، يكىن بأيب رافـع،       وهو   ،الفضل بن علي بن أمحد بن سعيد بن حزم         .١

 وكتب خبطه علمـاً     ،بن حزم، روى عن أبيه وعن غريه      اوهو ولد احلافظ أيب حممد      
 _رمحـه اهللا     _  وكان عنـده أدب ونباهـة، ويقظـة وذكـاء، تـويف            ،كثرياً
 )٣().هـ٤٧٩عام()٢(بالزالقة

 
رطبـة،  احلميدي األندلسي، احلافظ املشهور، أصله من ق      حممد بن أيب نصر األزدي       .٢

يكىن بأيب عبداهللا، وهو من أهل العلم والفضل والتيقظ، كان عفيفاً نزيهاً متـشاغال              
 له كتاب حسن مجع فيه بني صحيحي البخاري ومسلم، وله أيضا كتـاب              ،بالعلم

    )٤().هـ٤٨٨( ببغداد سنة _رمحه اهللا _ علماء األندلس، تويف 
  

 ، اإلمام العالمة األديب ذو الفنـون      ، اإلشبيلي العريب بن حممد بن عبداهللا حممدأبو    .٣
 وكـان ذا بالغـة      ،ابن حزم وأكثر عنه   اإلمام  صحب  وقد  والد القاضي أيب بكر،     

٥().هـ٤٩٣(مات مبصر يف أول سنة  وإنشاء،نٍولَس( 

  
  

     

                                                 
  .١٨٦ ، ١٨/١٨٥سري أعالم النبالء: ينظر)  ١(
  .مدينة غرب األندلس: الزالقة)  ٢(

  .٩٥_  ٨٣األندلس صجزيرة ، صفة ٢٨٧الروض املعطار ص: ينظر
  .٢/٤٤٠الصلة : ينظر)  ٣(
  .٣٢٥، العرب ص٢/٥٣٠جذوة املقتبس أول الكتاب، الصلة : ينظر)  ٤(
  . ١٩/١٣٠لنبالء سري أعالم ا: ينظر)  ٥(



 ٣٢

  عقيدته:رابعاملطلب ال
  

سأعرض لن أتعرض يف هذا املطلب الوجيز ملناقشة آراء اإلمام ابن حزم العقدية، ولكن              
  ._رمحه اهللا _ باختصار ألهم ما قيل عن عقيدته وأهم اآلراء اليت اعتقدها 

 ابن حزم الظاهري، هو موقفه من األمسـاء         عقيدةيف  ويستوقفنا  لعل أهم ما يثري الغرابة      و
والصفات، اليت كان ينبغي أن يكون موقفه منها موافقاً ملنهج أهل الظاهر يف األخذ بظـاهر                

 يف مسائل األمسـاء الـصفات        آراء واجتهادات   بذلك فكانت له ويل،  النصوص وعدم التأ  
وبعض من مسائل العقيدة، نبه عليها بعض الباحثني ممن تصدوا لدراسـة موقـف اإلمـام                

  )١(.منها

  
 يف   حائراً والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهرياً       : "_رمحه اهللا   _ )٢(يقول ابن كثري  

 وضعه عند العلماء وأدخل      وهذا الذي  ،لي وال غريه  الفروع ال يقول بشئ من القياس ال اجل       
وكان مع هذا مـن أشـد النـاس تـأويال يف بـاب               ،ا يف نظره وتصرفه    كبري أًعليه خط 
  )٣(".األصول

 قرر مذهب أهـل الـسنة       _رمحه اهللا   _ وابن تيمية   :" يقول أبو عبدالرمحن الظاهري   و
ته وموجبات العقل، وكـان      حسب ظواهر الشرع وقطعيا    ،واجلماعة يف األمساء والصفات   

األمساء قضايا  وفق يف كثري من     ي مل أن أبا حممد     األحرى أن يكون ابن حزم أوىل بذلك، إال         

                                                 
  .هـ١٤٠٦: ١ابن حزم وموقفه من اإلهليات، ألمحد بن ناصر احلمد، مطبوعات جامعة أم القرى، ط: ينظر)  ١(
مـؤرخ  وحمـدث    هو عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القيسي البصروي مث الدمشقي الشافعي،              )  ٢(
البداية والنهاية، جامع املسانيد ، خمتصر علوم    : من أشهر كتبه  هـ،  ٧٧٤هـ ، وتويف عام   ٧٠١فقيه، ولد عام     و مفسرو

 .احلديث البن الصالح
  .٢/٢٨٣، معجم املؤلفني١/١٠٢، البدر الطالع١/٣٧٣الدرر الكامنة: ينظر

  .١٥/٧٩٦البداية والنهاية)  ٣(



 ٣٣

خلطأ اجتهاده عفا اهللا عنه وساحمه، والعصمة ليست للبشر ، وإمنا أراد أبو حممد              الصفات،  و
   )١(."احلق فأخطأ

  
مما أورده الباحث أمحد بن ناصـر        _رمحه اهللا   _ وميكن تلخيص عقيدة اإلمام ابن حزم       

   )٢(:وذلك كالتايل" ابن حزم وموقفه من اإلهليات"احلمد يف خامتة حبثه 
 جمردة فال يشتق لـه      ،املعتزلة يف إثبات األمساء اليت مسى اهللا هبا نفسه        يوافق ابن حزم     .١

 ألا  ؛ثبت له األمساء ويشتق له منها صفات      ت خالف ذلك ف   والصحيح،   صفات امنه
  .عالماً حمضةليست أ

 من الصفات إىل الذات بعد أن يثبت ألفاظها الواردة كالوجـه     يرجع ابن حزم كثرياً    .٢
  .واليد والعني و العز والعزة و الكربياء وغريها

لصورة خيالف ابن حزم منهجه األخذ بظواهر النصوص ويذهب إىل التأويل فيؤول ا            .٣
 هللا تعاىل على ما يليق      ، والصحيح إثبات تلك الصفات    واألصابع والساق واالستواء  

 .جبالله وعظمته
  .تعليل أفعال اهللالقول بعدم األشاعرة يف ابن حزم يوافق  .٤
يوافق ابن حزم مذهب أهل السنة واجلماعة يف إثبات املاهيـة هللا تعـاىل والـنفس                 .٥

  . رؤية حقيقية إثبات رؤية اهللاوالذات، ويوافقهم يف
  . يف إثبات كالم اهللا أهل السنةيوافق .٦
 .هقدر و قضاء اهللا تبغالب مباحث أفعال اهللا تعاىل فيثيف أهل السنة يوافق  .٧

  
  

     
  
  

                                                 
على اعتقاد ابـن    ، حيث له تعليق     ٢٠_ ٤/١٨، وينظر يف  الفتاوى البن تيمية      ٢/١٦٧ابن حزم خالل ألف عام    )  ١(

  .حزم مل أنقله خشية اإلطالة
  .٤٧٥_٤٧٣ابن حزم وموقفه من اإلهليات ص: ينظر)  ٢(



 ٣٤

  املناصب اليت توالها: امساملطلب اخل
  

عمر أمحد  أبو   منصب الوزارة ، وقد كان أبوه        _رمحه اهللا   _ أبرز املناصب اليت توالها     
 رة يف الدولة العامريـة    الوزاب عمل   ،من كرباء أهل قرطبة   و ،أحد العلماء )١(بن سعيد بن حزم   ا

 واملـدبرين   ، بعـده  )٣( ووزراء ابنه املظفـر    )٢(من وزراء املنصور حممد بن أيب عامر      فكان  
  .لدولتيهما
، )٤(عبدالرمحن املرتضى لبادئ األمر    وزيراًفكان   ،_رمحه اهللا   _   ابنه الفقيه أبو حممد    أما

 )٦( مث هلشام املعتد باهللا    ،)٥(اجلبار املستظهر باهللا بن هشام بن عبد        عبدالرمحنلمث توىل الوزارة    
   )٧(.بن حممد بن عبد امللكا

                                                 
بن حـزم، ذكـره     ا عمر، وهو والد أيب حممد       أيببهو أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب، من أهل قرطبة يكىن             )  ١(

  ).هـ٤٠٢( تويف يف ذي القعدة سنة .ويةكان من أهل العلم واألدب واخلري وكان له يف البالغة يد ق: احلميدي فقال 
  . ١/٣٠، الصلة١٢٦جذوة املقتبس ص: ينظر

هو أبو عامر املنصور حممد بن عبداهللا بن أيب عامر املعافري القحطاين، كان أصله من املدينة املعروفـة بـاجلزيرة               )  ٢(
 .ـه٣٩٣اخلضراء، طلب العلم واألدب ومسع احلديث ومتيز يف ذلك، تويف مبطوناً سنة 

  .٨٠_ ٧٢، املعجب ص١٧جذوة املقتبس ص: ينظر
هو املظفر أبو مروان بن عبدامللك بن أيب عامر، جرى يف الغزو والسياسة والنيابة على سنن أبيه، كانـت أيامـه      )  ٣(

 .هـ تقريبا٣٩٩ًأعياداً يف اخلصب واألمان، تويف عام 
  .٨٥، املعجب ص١٧جذوة املقتبس ص: ينظر

حممد بن عبد امللك بن عبدالرمحن الناصر ومسي باملرتضى، مل يستمر يف احلكم طويالً، وقد قتل              هو عبدالرمحن بن    )  ٤(
  )٢٢ جذوة املقتبس ص:ينظر( .غيلة

هـ ٤١٤هو عبدالرمحن بن هشام بن عبداجلبار بن عبدالرمحن الناصر، لقب باملستظهر باهللا، بويع يف اخلالفة عام                 )  ٥(
 كما أخرب ابن حزم نفسه بذلك، تويف قـتالً يف           ، والفهم ورقة النفس   ، والبالغة  سنة، كان يف غاية األدب     ٢٢وعمره  

 .نفس عام واليته
  .١٠٥، املعجب ص٢٥جذوة املقتبس ص: ينظر

هـ، مل يبق إال يسرياً حـىت       ٣٦٤هو أبو بكر هشام املعتد باهللا بن حممد بن عبد امللك بن عبدالرمحن الناصر ولد              )  ٦(
 .هـ وال عقب له، وانقطعت الدولة األموية من األندلس من يومئذ٤٢٧فخلع، تقامت عليه فرقة من اجلند 

  .١٠٩، املعجب ص٢٧جذوة املقتبس ص: ينظر
  .٤/٢٤٠لسان امليزان ، ١٨٨، ١٨/١٨٦سري أعالم النبالء، ٩٣املعجب ص، ٤/١٦٥١معجم األدباء: ينظر)  ٧(



 ٣٥

نه كان وزيراً ألحد من بعـد       أآخر عهد ابن حزم بالسياسة والوزارة، فلم يعلم         ذلك  كان  ف
 آخر خلفاء بـين     كانه،  لآخر من توىل ابن حزم الوزارة       الذي كان   ذلك، مث إن املعتد باهللا      

  )١(.أمية، فلم جيتمع هلم أمر بعده
  
  
  
  
  
  

     

                                                 
  .٤٢ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة ص: ينظر)  ١(



 ٣٦

  احملن اليت واجهته يف حياته: سادساملطلب ال
  

نفـي  السجن و ال فقد واجه    إىل حمن وباليا كثرية،      _رمحه اهللا   _   ابن حزم  لقد تعرض 
  )١(!!سر كذلكاأل وتشريدال وتغريبالو

  
ومن احملن الـيت     . على قرطبة  )٢(خرج على جهة التغريب عندما استوىل آل محود       فقد أُ 
سار معه يف جيش يريد االسـتيالء       مث إنه   توىل الوزارة عند عبدالرمحن املرتضى،      نه  أ واجهته

 وكان مصري ابن حزم األسر مدة مـن         ،، لكن املرتضى اغتيل، واجليش ازم     )٣(على غرناطة 
  .الزمن

 ،هـ، لكن مل يدم األمر طـويالً      ٤١٤عامباهللا  لمستظهر  ل الوزارة    بعد زمن  توىلمث إنه   
 السجن فترة مـن الـزمن مل        ،وكان مصري وزرائه ومنهم ابن حزم     باهللا  ر  حيث قتل املستظه  

  .تستمر طويالً
  

واليت سببت له حمنة نفسية شديدة، هـي        _ رمحه اهللا   _  وأعظم تلك احملن اليت واجهته    
قهـاء  ، ولعل السبب الظاهر هلذا اإلحراق هو تأليب الف )٤(بن عباد اإحراق كتبه أيام املعتضد     

كواهم من أنه يهاجم مالكاً واألئمة األربعة وخيرج على الناس          ش و ،ألمراء، وحتريضهم ا  عليه

                                                 
  .١/١٧، ترمجة أمحد شاكر يف احمللى ٤١، ٤٠، ٣٨ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة ص: ينظر)  ١(
هــ، مث   ٤٠٨أول من حكم منهم يف تلك الفترة علي بن محود الناصر، وقد ويل عامني غري شهرين مث قتل سنة                  )  ٢(

قلب عليه وبقي على احلكم إىل      توىل أخوه القاسم بن محود، مث قام عليه حيىي بن علي بن محود مبالقة مث عاد القاسم وان                 
  . هـ٤١٤أن توىل احلكم املستظهر باهللا وذلك عام 

  .٢٥_٢٢جذوة املقتبس : ينظر
وتعرف بأغرناطة اليهود، ألن نازلتها كانوا      . مدينة باألندلس حمدثة من أيام الثوار باألندلس      : غرناطة وقيل أغرناطة  ) ٣(

  . األندلس املشهورةيهوداً، وهي اليوم مدينة كبرية قد حلقت بأمصار
  . ٤٥الروض املعطار ص: ينظر

 ويل أمور إشبيلية وأعماهلا، اسـتوى يف خمافتـه          ،املعتضد باهللا أبو عمرو عباد بن حممد بن إمساعيل بن عباد          هو  )  ٤(
 .هـ٤٦٤تويف عام  .دوخ املمالك ودانت له امللوك من مجيع أقطار األندلس .ومهابته القريب والبعيد

  .١٥٧_ ١٥١صاملعجب : ينظر



 ٣٧

 لـذلك يف أبياتـه      _ رمحـه اهللا     _بفقه ال يتصل بفقه األربعة بنسب أو سبب، وقد أشار           
  )١(:املشهورة

  

  تضمـنه القرطـاس بل هو يف صدري   ذيـفإن حترقوا القرطاس ال حترقوا ال
  ربيــن يف قـزل ويدفـويرتل إن أن   يبـث استقلت ركائييسـري معي ح

  علم كي يرى الناس من يدريـوقولوا ب   دـاغـوين من إحراق رق و كـدع
  غون هللا من سـترا تبـفكــم دون م   داءةــتاب بـللك ودوا ـ فع وإال

  

أدت إلحراق كتب اإلمام     ال بد من أشياء أخرى     _  أبو زهرة   الشيخ أشاركما  _ ولكن
، ويتخذون من الظواهر ستاراً ملا      فلألمراء مقاصد تكون هي املؤثرة     _  رمحه اهللا _ ابن حزم   
  )٢(.خيفون
استهدف لفقهاء وقتـه     : "_رمحه اهللا   _  عن حمنة ابن حزم      بن حيان ال أبو مروان    وقي

 وـوا   ، وحذروا سالطينهم مـن فتنتـه      ، وأمجعوا على تضليله وشنعوا عليه     ،فتمالؤوا عليه 
 إىل أن انتهوا    ، ويسريونه عن بالدهم   ،يقصونه عن قرهبم    امللوك  فطفق ،عوامهم عن الدنو منه   

 يبـث علمـه     ، وهو يف ذلك غري مرتدع وال راجع       ،)٣(بلدة من بادية لبلة   يف  به منقطع أثره    
 ، من أصاغر الطلبة الذين ال خيشون فيه املالمة        ،فيمن ينتابه من بادية بلده من عامة املقتبسني       

  كمل من مصنفاته وقر بعري مل يعد أكثرها باديته لزهـد            حىت ،حيدثهم ويفقههم ويدارسهم  
  )٥("!!ومزقت عالنية)٤(إشبيلية حىت ألحرق بعضها ب،الفقهاء فيها

                                                 
، سـري أعـالم     ٤/١٦٥٧معجم األدباء  ،١/١٠٥، الذخرية   ٣٠٩جذوة املقتبس ص    : ينظر شعره هذا وغريه يف    )  ١(

  .١٨/٢٠٥النبالء
   .بتصرف٢٦، ٢٥ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة ص:  ينظر)٢(
  .در، هلا سور منيعبلدة قدمية يف غرب األندلس، هبا ثالث عيون، وهي مدينة حسنة متوسطة الق:  لَبلَة) ٣(

  .١٦٨، صفة جزيرة األندلس ص ٥٠٧، الروض املعطار ص٣/٢٨٩وفيات األعيان: ينظر
  . بينها وبني قرطبة مسرية مثانية أيام وهي قدمية أزلية،مدينة باألندلس جليلة: إشبيلية)  ٤(

  .٢٢_ ١٨األندلس صجزيرة ، صفة ٦٠_ ٥٨الروض املعطار ص :  ينظر
  .٢٠١، ١٨/٢٠٠النبالءسري أعالم : ينظر)  ٥(



 ٣٨

  مصنفاته وآثاره العلمية: بعاملطلب السا
  

 منها املطبوع ومنها املخطوط ومنها ماال       ،الكثري من املؤلفات   _رمحه اهللا   _ البن حزم   
بن عباد كمـا مـر      احرقت يف زمن املعتضد     أ ضمن الكتب اليت     ، بل قد يكون   يزال مفقوداً 

  .معنا
 إال البن جرير    اإلسالمن هذا القدر من كثرة املؤلفات ال يعرف ألحد من علماء            إوقيل  
  )١(._رمحه اهللا  _ الطربي

ة حىت قيل إنه صنف أربعمائة جملد يف قريـب          كثري اكتب _رمحه اهللا   _ ابن حزم   صنف  فقد  
   )٣(."ا له يف الطب واملنطق كتبديبا طبيبا شاعرا فصيحأوكان " )٢(!! ورقةمن مثانني ألف
 مقدرته العقلية العجيبة يف الفهـم الـدقيق         ، مؤلفات ابن حزم بوجه عام     علىويدرك املطلع   
   )٤(. ويف نقد آراء الغري وجمادلتهم، أيضاً ويف االستنباط الدقيق،والنظر الشامل

  
   )٥(: املطبوعةمصنفاته

  

وسوف  ، اليت ذكرها املترمجون له    ليلةاجلصنفات   الكثري من امل   _رمحه اهللا   _  بن حزم وال
  )٦(:وإال  فاملفقود كثري ، مطبوع فقطعلمت بأنهأقتصر على ذكر ما 

                                                 
  .٩٤، املعجب ص٤/١٦٥١معجم األدباء: ينظر)  ١(

 يزيد بن كثري الطربي، اإلمام العلم اتهد املطلق، كان من أكثـر العلمـاء   نأبو جعفر حممد بن جرير ب    : والطربي هو 
 .تفسري القرآن، تاريخ الطربي: هـ، من أشهر كتبه٣١٠هـ، وتويف سنة٢٢٤ا، ولد عام تصنيفً
  .٣/١٢٠، طبقات ابن السبكي١٤/٢٦٧، سري أعالم النبالء١/٧٨ذيب األمساء واللغات: ينظر

  .٢/٢٩٢نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ينظر)  ٢(
  .١٥/٧٩٥البداية والنهاية)  ٣(

  .١٨/١٩٧سري أعالم النبالء:  ينظر. والبن حزم رسالة يف الطب النبوي وذكر فيها أمساء كتب له يف الطب
  .٧١بن حزم وموقفه من اإلهليات صا)  ٤(
ومـا  ١٨/١٩٣، سري أعالم النـبالء    ٤/١٦٥٧معجم األدباء  ،١/١٠٣الذخرية   ،٣٠٩جذوة املقتبس ص    : ينظر)  ٥(

  .بعدها
 : ن مطبوعها من خمطوطها وكذلك بيان املفقود منها       وبي_ رمحه اهللا   _ ينظر يف من تتبع مؤلفات اإلمام ابن حزم         )  ٦(

 مقدمة اجلزء :  ابن حزم خالل ألف عام أليب عبدالرمحن بن عقيل الظاهري وذلك يف           ،  ١/٢٥٤سالميةدائرة املعارف اإل  



 ٣٩

  )١(.اإلحكام يف أصول األحكام .١
  )٢(.األصول والفروع .٢
  )٣(.إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة واإلجنيل .٣
  )٤(.اللتباس املوجودين عند أهل الرأي والقياساإلعراب عن احلرية وا .٤
  )٥(.مجهرة أنساب العرب .٥
  )٦(.جوامع السرية .٦
  )٧(.حجة الوداع .٧
 )٨(.الدرة يف ما جيب اعتقاده .٨
 )٩(.رسالة األلوان .٩

                                                                                                                                               
 ، اإلعراب عن احلرية وااللتباس البن حزم بتحقيق        ٩٢_٧١الثالث من الد الثاين، ابن حزم وموقفه من اإلهليات ص         = 

ال أليب عبدالرمحن الظاهري حول كتب ابـن         وفيها مق  ٢٦وما بعدها، جملة الفيصل العدد    ١/١١٧حممد زين العابدين    
  .حزم املفقودة

  .هـ١٤١٩: ١حممود عثمان، دار احلديث، ط: طبع طبعات كثرية منها بإشراف أمحد شاكر، وأخرى بتحقيق)  ١(
  .هـ١٤٢٥: ١طبع بتحقيق عاطف العراقي و سهري فضل وإبراهيم هالل، مكتبة الثقافة، ط)  ٢(
وله مع يهود لعنهم اهللا ومع غريهم من أويل املـذاهب           : "  يف حماسن أهل اجلزيرة      يقول صاحب كتاب الذخرية   )  ٣(

  .١/١٠٥الذخرية : ينظر ."املرفوضة من أهل اإلسالم جمالس حمفوظة
  .٧٥ابن حزم وموقفه من اإلهليات ص: وهو مطبوع مع الفصل، ينظر

  .هـ١٤٢٥ىل مطبوع يف أضواء السلف بتحقيق حممد زين العابدين، الطبعة األو)  ٤(
هـ، وأخرجته أيضاً دار الكتـب      ١٣٨٢حممد عبد السالم هارون، عام    : أصدرته دار املعارف يف مصر بتحقيق     )  ٥(

  .العلمية بريوت
: أخرجته دار املعارف يف مصر بتحقيق إحسان عباس وناصر الدين األسد، وذلك مع مخس رسائل أخرى هـي                 )  ٦(

صحابة الرواة ، أصحاب الفتيا من الصحابة ، مجل فتوح اإلسالم، أمساء اخللفاء             القراءات املشهورة يف اإلسالم، أمساء ال     
  .والوالة

  .م يف جملد واحد١٩٦٦أخرجته دار اليقظة العربية عام )  ٧(
  .أمحد بن ناصر احلمد، سعيد بن عبدالرمحن القزقي: هـ، بتحقيق١٤٠٨أخرجته مكتبة التراث عام )  ٨(
يف يف كتابه الفصل، ونشر على حدة بـإخراج النـادي األديب            _ رمحه اهللا   _ ن حزم   عبارة عن مبحث تناوله اب    )  ٩(

ن إ وعناية من أيب عبدالرمحن الظاهري وآخر متخصص يف الفيزياء، حيـث             ،هـ١٣٩٩عام  اململكة العربية السعودية    
لربهان على أنه ليس بلون، يقول      هل السواد لون أم ال؟ وأقام ا      _ رمحه اهللا   _ الرسالة هلا عالقة بعلم الفيزياء حبث فيها        



 ٤٠

  )١(.الفصل يف امللل والنحل .١٠
  )٢(.احمللى .١١
  )٣(.مراتب اإلمجاع .١٢
  )٤(.مسائل أصول الفقه .١٣
  )٥(.املفاضلة بني الصحابة .١٤
  )٦(. القياس والرأي و االستحسانملخص إبطال  .١٥
  )٧(.النبذة الكافية يف أصول أحكام الدين .١٦
  )٨(.النصائح املنجية من الفضائح املخزية والقبائح املردية .١٧
 يف أربعـة    تقع و  اليت مجعها وحققها إحسان عباس     _رمحه اهللا   _ رسائل ابن حزم      .١٨

 )٩(:جملدات
 

  :الد األول �
  )١٠(.طوق احلمامة يف األلفة والتآلف .١
  .رسالة يف مداواة األنفس .٢
  رسالة يف الغناء امللهي أمباح هو أم حمظور؟ .٣

                                                                                                                                               
وهو دليل على تنوع معارف ابن حزم ومتانة عارضته وقـوة           : " عبدالفتاح أبو غدة يف تعليق له على الرسالة املذكورة        

  ).١٢رسالة األلوان ص: ينظر(".مداركه واتساع مشاركته يف العلوم شرعيها وعقليها وإنسانيها
  .هـ١٤١٦راهيم و عبدالرمحن عمرية عامحممد إب: أخرجته دار اجليل بتحقيق) ١(
نشر دار إحياء التراث العريب، وهي الطبعة اليت اعتمـدت          _ رمحه اهللا   _  أمحد شاكر : أشهر طبعاته اليت بتحقيق   )  ٢(

  .عليها يف البحث
  .هـ، ومعه يف نفس الطبعة نقد مراتب اإلمجاع البن تيمية١٤١٩: ١طبع يف دار ابن حزم ط)  ٣(
  .١/٨٦معجم املطبوعات: ينظر. ق ابن األمري الصنعايننشر بتعلي)  ٤(
  . هـ١٣٨٩نشر بتحقيق سعيد األفغاين دار الفكر، بريوت، عام)  ٥(
  .هـ١٣٨٩نشر أيضاً بتحقيق سعيد األفغاين دار الفكر، بريوت، عام)  ٦(
  .  دار ابن حزمحممد صبحي حسن حالق، نشر: باسم النبذ يف أصول الفقه الظاهري، بتحقيق أيضاً طبعت )  ٧(
  .٩١ابن حزم وموقفه من اإلهليات ص: ينظر. موجود ضمن كتاب الفصل البن حزم) ٨(
  .م١٩٨٧:نشرا املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية)  ٩(
  .وطبعت أيضاً منفردة يف أكثر من دار نشر)  ١٠(



 ٤١

 .رسالة يف معرفة النفس بغريها وجهلها بذاا .٤
 

  :الد الثاين �
  .نقط العروس يف تواريخ اخللفاء .٥
  .رسالة يف أمهات اخللفاء .٦
  .مجل فتوح اإلسالم .٧
  .أمساء اخللفاء وذكر مددهم .٨
  .ارسالة يف فضل األندلس وذكر رجاهل .٩

  

  :الد الثالث �
  .رسالة يف الرد على ابن النغريلة .١٠
  . فيهما سؤال تعنيفسئلعن رسالتني رسالتان له أجاب فيهما  .١١
  .رسالة يف الرد على اهلاتف من بعد .١٢
  .رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق .١٣
  )١(.رسالة التلخيص لوجوه التخليص .١٤
  .رسالة البيان عن حقيقة اإلميان .١٥
  . اإلمامةرسالة يف .١٦
  .ن أرواح أهل الشقاء معذبة إىل يوم الدينإرسالة يف حكم من قال  .١٧

  

  :الد الرابع �
  .رسالة مراتب العلوم يف ضوء ما سبقها من تصنيف عند العرب .١٨
  .كتاب التقريب حلد املنطق .١٩
  مل أم ال ؟أهل للموت  .٢٠
  .كتاب يف الرد على الكندي .٢١
 .تفسري ألفاظ جتري بني املتكلمني .٢٢

                                                 
لظاهري، وتقدمي أيب عبدالرمحن الظاهري، دار ابـن         عبدامللك سعود الشمري ا    وطبعت أيضاً منفردة بتعليق أيب    )  ١(

  .هـ١٤٢٦: حزم، الطبعة األوىل



 ٤٢

  عليهمكانته العلمية وثناء العلماء : امنثاملطلب ال
 

 وجدت يف أمساء اهللا تعاىل كتابا ألفه أبو        " : _رمحه اهللا   _ )١(ل أبو حامد الغزايل   وقي .١
  )٢(".بن حزم األندلسي يدل على عظم حفظه وسيالن ذهنهاحممد 

  
 كان ابن حزم أمجع أهل األندلس قاطبـة         : "قال اإلمام أبو القاسم صاعد بن أمحد       .٢

 ووفور حظه من البالغة     ، يف علم اللسان   ه وأوسعهم معرفة مع توسع    ،وم اإلسالم لعل
 أخربين ابنه الفضل أنه اجتمع عنده خبط أبيـه أيب           ، واملعرفة بالسري واألخبار   ،والشعر

  )٣("!! تشتمل على قريب من مثانني ألف ورقة،حممد من تواليفه أربع مئة جملد

سالم حىت نال من ذلك مـا مل ينلـه أحـد            وأقبل على علوم اإل   : "أيضاًفيه  وقال   .٣
  )٤(".باألندلس قبله

  
 كان ابن حزم حافظا عاملاً بعلـوم احلـديث وفقهـه          " :ل أبو عبداهللا احلميدي   وقي .٤

 )٥(."مستنبطا لألحكام من الكتاب والسنة متفننا يف علوم مجة عامال بعلمه
  

 وكرم النفس   ،احلفظما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة          : "ويقول أيضاً  .٥
 وما رأيت من يقول     ، وباع طويل  ، وكان له يف األدب والشعر نفس واسع       ،والتدين

 )٦(". وشعره كثري مجعته على حروف املعجم،الشعر على البديه أسرع منه

                                                 
هــ  ٤٠٥هو أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الغزايل الشافعي، حجة اإلسالم، ولد عـام                   )  ١(

م أصول الفقـه،    املستصفى يف عل  وهـ، له كتاب الوجيز و كتاب الوسيط و كتاب البسيط يف الفقه،             ٥٠٥وتويف عام 
 .إحياء علوم الدين وغريهاو

  .١١/٢٦٦، معجم املؤلفني٢/٢٤٢، طبقات األسنوي٦/١٩١، طبقات السبكي١٩/٣٢٢سري أعالم النبالء: ينظر
  .٤/٢٤٢لسان امليزان ، ١٨/١٨٧سري أعالم النبالء  )٢(
  .١٨/١٨٧، سري أعالم النبالء٣٩٥/ ٢الصلة ال بن بشكوال  )٣(
  .١٨/١٨٨الءسري أعالم النب)  ٤(
  .٣٠٨جذوة املقتبس ص  ) ٥(
  .١٨/١٨٧، سري أعالم النبالء٣٠٩جذوة املقتبس ص   ) ٦(



 ٤٣

 
ما رأيت يف كتب اإلسالم يف العلم مثل احمللى          " :قال الشيخ عز الدين بن عبدالسالم      .٦

 )١(".لشيخ موفق الدينالبن حزم وكتاب املغين ل
 

كان ابن حزم رمحه اهللا حامل فنون من حديث وفقـه            " :بن حيان اقال أبو مروان     .٧
 مع املشاركة يف أنواع التعاليم القدمية من        ، وما يتعلق بأذيال األدب    ،وجدل ونسب 
 )٢(".املنطق والفلسفة

  
 ،ميان والدين وإن كان له من اإل    : " ه عن _رمحه اهللا   _  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    و .٨

 ما ال يدفعه إال مكابر، ويوجد يف كتبه من كثرة االطـالع             ،والعلوم الواسعة الكثرية  
 مـا ال    ، والتعظيم لدعائم اإلسالم وجلانب الرسـالة      ، واملعرفة باألحوال  ،على األقوال 

 وله ،جيتمع مثله لغريه، فاملسألة اليت يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح 
 واملعرفة بأقوال السلف ما ال يكاد يقع مثله لغريه          ،تمييز بني الصحيح والضعيف   من ال 

 )٣(."من الفقهاء
 

 ، ذو الفنون واملعـارف    ،اإلمام األوحد البحر   :" يقول الذهيب يف وصف ابن حزم     و .٩
 )٤(."صاحب التصانيفالوزير الظاهري  ، املتكلم األديب،الفقيه احلافظ

  

                                                 
          .٤/٢٤٢لسان امليزان ، ١٨/١٩٣سري أعالم النبالء ) ١(

 ىلقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما السنن الكـرب        : " يقول الذهيب رمحه اهللا معلقا على كالم العز بن عبد السالم            
ورابعها التمهيد البن عبدالرب، فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء املفتني وأدمن املطالعة فيها، فهـو                 للبيهقي،  
  .هـ.أ." العامل حقا

  .١٨/٢٠٠، سري أعالم النبالء٤/١٦٥٤، معجم األدباء١/١٠٣الذخرية )  ٢(
  .٤/٢٠الفتاوى )  ٣(
  .١٨/١٨٤ سري أعالم النبالء)٤(



 ٤٤

 وحيسن الـنظم    ، وجييد النقل  ،وكان ينهض بعلوم مجة   ": _رمحه اهللا   _ ويقول أيضاً    .١٠
 وقد زهد يف الرئاسة ولزم      ، ومصنفاته مفيدة  ، ومقاصده مجيلة  ، وفيه دين وخري   ،والنثر

  )١(." فال نغلو فيه وال جنفو عنه وقد أثىن عليه قبلنا الكبار،مرتله مكبا على العلم
  

  ابن حزم وعلـى    اصم على يف كتاب القواصم والعو   )٢(بن العريب اوقد حط أبو بكر      .١١
 ،هي أمة سخيفة تسورت على مرتبـة ليـست هلـا          " :قالحيث   ، عموما الظاهرية

مل ينصف القاضي أبو    : "  معلّقاً فقال الذهيب   ".اخل.. تلقوه ،وتكلمت بكالم مل نفهمه   
 وبالغ يف االسـتخفاف  ، وال تكلم فيه بالقسط  ،شيخ أبيه يف العلم    _رمحه اهللا   _ بكر  
 فرمحهمـا اهللا    ، ال يبلغ رتبة أيب حممد وال يكـاد        ،فعلى عظمته يف العلم    وأبو بكر    ،به

  )٣(."وغفر هلما
 

حملبته يف احلديث الصحيح ومعرفته     ويل أنا ميل إىل أيب حممد       :" أيضاًالذهيب  ويقول    .١٢
 واملـسائل البـشعة يف      ، وإن كنت ال أوافقه يف كثري مما يقوله يف الرجال والعلل           ،به

 ولكن ال أكفره وال أضلله وأرجو       ،ه يف غري ما مسألة    ئأقطع خبط  و ،األصول والفروع 
 )٤(."وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه ،له العفو واملساحمة وللمسلمني

  
 

                                                 
  .١٨/١٨٧سري أعالم النبالء)  ١(
اإلمام العالمة احلافظ القاضي، أبو بكر حممد بن عبداهللا بن حممد بن عبداهللا بن العريب األندلسي اإلشـبيلي                  هو  )  ٢(

 فإنه منـافر    ، خبالف ابنه القاضي أيب بكر     ،بن حزم الظاهري  ااملالكي، كان أبوه أبو حممد من كبار أصحاب أيب حممد           
أحكام القرآن، عارضة األحوذي شرح سنن الترمـذي، شـرح          : تصانيف منها له  . البن حزم، حمطٌّ عليه بنفس ثائرة     

 .هـ٥٤٣تويف رمحه اهللا عام . املوطأ، احملصول يف األصول
  .١٣٦، شجرة النور الزكية ص٩٠، طبقات املفسرين للسيوطي ص٢٠/١٩٧سري أعالم النبالء: ينظر

  .١٩٠_١٨/١٨٨سري أعالم النبالء)  ٣(
  .٢٠٢، ١٨/٢٠١سري أعالم النبالء)  ٤(



 ٤٥

 تقع  ، فيه أدوات االجتهاد كاملة    ،ابن حزم رجل من العلماء الكبار     : "  ويقول أيضاً  .١٣
حد يؤخذ من قوله ويترك إال      له املسائل احملررة واملسائل الواهية كما يقع لغريه، وكل أ         

 )١(.رسول اهللا 
 
 وإليه املنتهى يف    ،كان صاحب فنون وورع وزهد    : " عن ابن حزم  )٢(قال السيوطي و .١٤

ندلس قاطبة  لعلـوم اإلسـالم        ، أمجع أهل األ   ء واحلفظ وسعة الدائرة يف العلوم     الذكا
  )٣(". والشعر والسري واألخبار،غةالسان والبل الم مع توسعه يف علو،وأوسعهم

  
  
  
  
  
  

    
  

                                                 
  .٣/٢٣١تذكرة احلفاظ)  ١(
الشافعي ، ولـد عـام      ) ويقال األسيوطي (جالل الدين أبو الفضل عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي          هو  )  ٢(

الدر املنثور يف التفسري املأثور، املزهـر يف اللغـة،          : له الكثري من املؤلفات من أشهرها     . هـ٩١١ وتويف عام  ،هـ٨٤٩
 . أخبار مصر والقاهرةحسن احملاضرة يف

  .٥/١٢٨، معجم املؤلفني١/٢٢٩، البدر الطالع١/٢٢٦الكواكب السائرة: ينظر
  .٤٣٥ طبقات احلفاظ ص)٣(



 ٤٦

  وفاته: تاسعاملطلب ال
  

إضـافة إىل     النافع،  والتأليف ، بعد حياة مليئة بالعلم والتعليم     _رمحه اهللا   _ تويف اإلمام   
املشاركة يف احلياة السياسية والعلمية، تاركاً وراءه الكثري من املؤلفات والتصانيف النافعـة             

  . تكاد جتدها إال يف كتابه احمللى اليت الخبارر واألنه حفظ لنا الكثري من اآلثاإ بل ،القيمة
 تاركاً خلفه طالب العلم والعلماء قاطبة، مـذهولني مـن           _رمحه اهللا   _ رحل اإلمام   

شخصيته وما كان ميلكه من عقلية فذة وفقه فريد، على ما كان يؤخذ عليه من شـذوذ يف                  
  .بعض املسائل

  
 ونقلت  :" بن أمحد  ل صاعد وقيحيث   هـ،٤٥٦ اإلمام إىل جوار ربه يف عام        لوقد انتق 

 أن أباه تويف عشية يوم األحد لليلتني بقيتا من شعبان سـنة سـت               ،من خط ابنه أيب رافع    
  )١(". رمحه اهللا فكان عمره إحدى وسبعني سنة وأشهراً،ومخسني وأربع مئة

نـه  إ قالومنهم من    .نه تويف مشرداً عن بلده من قبل الدولة وذلك يف بادية لَبلَة           إقيل  و
  )٢().منت ليشم(تويف يف قريته

  
والرواية الراجحة هي أن ابن حزم عاش أيامه األخرية         : "  الظاهري عبدالرمحنيقول أبو   

 من أعمـال  )Casa Montejo( وباألسبانية ،"منت ليشم " وتويف يف بلدة أسرته األصلية 
  )٣()."م١٠٦٤( هـ٤٥٦مدينة لبلة بوالية الغرب األندلسية، وذلك أواخر شعبان 

  

                                                 
  . ٣/٧٩، مرآة اجلنان١٨/٢١١سري أعالم النبالء ،٢/٣٩٦الصلة )  ١(
  .٣/٢٨٧وفيات األعيان ،٤/١٦٥٢معجم األدباء: ينظر)  ٢(

  .، وكان يتردد عليها_رمحه اهللا _ بلة، وكانت ملكاً البن حزم هي قرية من أعمال ل: ومنت ليشم
  .٣/٢٨٩وفيات األعيان: ينظر

  .٢/٣٠٠ابن حزم خالل ألف عام)  ٣(



 ٤٧

 شهد لـه بـه      ،فرحم اهللا اإلمام ابن حزم رمحة واسعة على ما قدم لألمة من فقه وعلم             
 أن يغفر له خطأه يف اجتهاداته اليت مل يقر عليها، ولعل تلك             القاصي والداين، ونسأل اهللا     

  .الزالت واألخطاء غاصت يف حبر حسناته، فكل يؤخذ من قوله ويرد، إال املعصوم 
"  : حيث قـال   _رمحه اهللا   _ الذهيب  اإلمام املنصف مشس الدين     ل  وا فيه كق  وليكن قولن 

وأقطع خبطئه يف غري ما مسألة، ولكن ال أكفره وال أضلله وأرجو له العفـو واملـساحمة                 
 )١(".وللمسلمني

  
  
  
  
  

     

                                                 
  .٢٠٢، ١٨/٢٠١سري أعالم النبالء)  ١(



 ٤٨

  
  
  

  

  
  دراسة موجزة عن كتاب احمللىدراسة موجزة عن كتاب احمللى: : املبحث الثايناملبحث الثاين

  :ة مطالبمخسويضم 
  
  

  .ية كتاب احمللى وقيمته العلميةأمه: املطلب األول
  

  .أصل الكتاب: املطلب الثاين
  

  .منهج ابن حزم يف عرض املسائل: املطلب الثالث
  

  .منهج ابن حزم يف االستدالل: املطلب الرابع
  

  . هذا الكتاباستهدفتأهم الدراسات اليت : املطلب اخلامس
  
  
  
  



 ٤٩

  .أمهية كتاب احمللى وقيمته العلمية: املطلب األول
  

 يف تراثنا اإلسـالمي، حتـدث عنـه القـدماء            املهمة ةنفيسكتاب احمللى من الكتب ال    
 قرأ كتاب احمللى ووقف على      أن حيمد كل ذلك ممن    واملعاصرون ثناء وإعجاباً، وال غرابة يف       

 يف كثري من املسائل، وال يقدح يف مكانة هذا الكتـاب            _رمحه اهللا   _ فقه اإلمام ابن حزم     
فكل يؤخذ من كالمـه  ، _ه في خالفا ملن عد ذلك قادحا_  املسائلوجود الشذوذ يف بعض   

اويرد إال مبلغ الرسالة حممد .  
  
ما رأيت يف كتب اإلسالم يف العلم مثل احمللـى          : "ل الشيخ عز الدين بن عبدالسالم     وقي

  )١(."البن حزم وكتاب املغين للشيخ موفق الدين

دقه عندما نقل عبـارة العـز بـن         وص  على ذلك  _رمحه اهللا   _ ووافقه اإلمام الذهيب    
  .السالم  كما مر معنا يف مكانة ابن حزم العلميةعبد

  
 _رمحـه اهللا    _  أعجبوا بشخصية ابن حـزم       ن من الذي  _رمحه اهللا   _ واإلمام الذهيب   

كتبه والتعليق على بعضها، ومن هذه الكتب        عداددون تعصب، وقد اجتهد يف ت     بها  ووأنصف
 .احمللىكتاب 

  )٢(."وكتاب احمللى يف شرح الى  يف مثانية أسفار يف غاية التقصي: "الذهيبم اإلمايقول 

 املـستحلى ممن اختصر كتاب احمللى البن حزم حيث مساه         ،   _رمحه اهللا   _ واإلمام الذهيب   
  . هذا الكتابية، وذلك دليل على أمه إن شاء اهللا تعاىلكما سيأيت معنا

  
كتاب فقهي فحسب، بـل هـو       جمرد  ليس    _كما يظهر للمتأمل  _ كتاب احمللى    إن  

اطالعـه   كثرة    و ، األمر الذي يدل على سعة علم هذا الرجل        ،موسوعة يف كثري من الفنون    
  . فهو الفقيه املفسر احملدث اللغوي،ومعرفته

                                                 
  .٤/٢٤٢لسان امليزان ، ١٨/١٩٣سري أعالم النبالء: ينظر)  ١(
  .هـ٤٥٦تاريخ اإلسالم للذهيب، وفيات)  ٢(



 ٥٠

 جلردنا منـه    ،ولو ذهبنا جنرد علوم احمللى ومعارفه بأجزائه      : " الكتاينحممد املنتصر   يقول  
 وجملـداً يف  ، وجملداً يف أحكـام احلـديث  ،حزم، وجملداً يف أحكام القرآنجملداً يف فقه ابن     

 يف فقه تابعي التابعني إىل      اً وجملد ، وجملداً يف فقه الصحابة والتابعني     ،حديث ابن حزم املسند   
 وجملدين يف الرد علـى فقـه        ، وجملدين يف الرد على فقه األحناف      ،منتصف القرن اخلامس  

  )١(." وغريهم من املذاهبد على فقه الشافعية والظاهريةالراملالكية، وجملداً يف 
  

مبا حفظه لنا من آثار الصحابة والتابعني وأقـواهلم يف           ،وتتأكدوتربز أمهية هذا الكتاب     
 آثـار   _رمحـه اهللا    _  فال تكاد متر مسألة فقهية إال ويذكر فيها ابن حـزم             ،مسائل خمتلفة 

  . خالفاً بينهم إن كان إمجاعاً منهم أو،الصحابة وأقواهلم
ن هناك من الغرائب والفرائد والعجائب اليت نقلها ابن حزم وأثبتـها لكـثري مـن                إبل  

  )٢( .طويالًالصحابة والتابعني، يقف عندها العامل واملتعلم 
  
  

                                                 
  .٢٣ فقه ابن حزم للكتاين صمعجم)  ١(
  .٤٥ينظر املصدر السابق نفسه وفيه الكثري من األمثلة ص) ٢(



 ٥١

  أصل الكتاب : املطلب الثاين
  

  )١(:هي _رمحه اهللا _ كتاب احمللى هو واحد من أربعة كتب فقهية البن حزم 
 . شرائع اإلسالمحلافظ جلملاخلصال ا .١
  .اإليصال إىل فهم كتاب اخلصال .٢
  .مسائله الفقهية خمتصرةو ،الى .٣
 .لىشرح خمتصر ااحمللى  .٤
  

هو عبارة عن شرح خمتصر      _ نفسهب _رمحه اهللا   _ كما أخرب ابن حزم      _ وكتاب احمللى 
  )٢(.للمسائل املختصرة اليت مجعت يف كتاب الى

   وإمنا ،  "اإليصال"لكتابه  لى والذي يسمى احمللى، ليس اختصاراً       وهذا الشرح لكتاب ا
  ._اهللا   رمحه _شرح مستقل لإلمامهو 

 حرفياً  ايظهر يل أن احمللى تأليف مستقل وليس اختصار       :"  الظاهري عبدالرمحنيقول أبو   
 ،لإليصال، ولكن أبا حممد ملا أوصى بتتمة احمللى من اإليصال ظن الدارسون أنه خمتصر لـه               

  .ومل ينص أبو حممد على أنه اختصر احمللى من اإليصال
 عليها، ومل خيتـصر     واالستداللوعلى هذا يكون ابن حزم اختصر منهجه يف إيراد املسائل           

  )٣(."كتاباً بعينه

  

قد تبلغ يف   فإا   _رمحه اهللا   _ احمللى اليت استفاد منها ابن حزم       كتاب  مصادر  أما عن   و
 قلما يذكر أمساء هذه املصادر، ويكتفـي        _رمحه اهللا   _  م ولكن ابن حز   ،عددها العشرات 

  )٤(.بأمساء أصحاهبا للموافقة يف آرائهم أو للمخالفة
                                                 

ومـا  ١٨/١٩٣، سري أعالم النـبالء    ٤/١٦٥٧معجم األدباء  ،١/١٠٣الذخرية   ،٣٠٩جذوة املقتبس ص    :  ينظر )١(
  .بعدها

  .١/٩٠احمللى ص: ينظر)  ٢(
  .١/١٥٠ابن حزم خالل ألف عام)  ٣(
رمحـه اهللا   _ ذكر فيه أهم املصادر اليت وقف عليها ابن حزم          حيث  ،  ٦٢ه ابن حزم للكتاين ص    معجم فق : ينظر)  ٤(

 _.  



 ٥٢

) ٢٠٢٨م  ( ابن حزم يبدأ من أول الكتاب وينتـهي بنهايـة            احمللى الذي كتبه  وكتاب  
أمحـد  : وذلك من الد الثاين عشر من طبعـة دار إحيـاء التـراث العـريب بتحقيـق                

  .)١٢/٥٠(شاكر
أما باقي الكتاب فهو تتمة ابنه أيب رافع الفضل بن أيب حممد، وقد أمته من كتاب أبيـه                  و

  .١٢/٥١جمن التتمة بدأ ت و،اإليصال
  
 صنيع أيب رافع    مل يعجبه أنه   ،)١(بن خليل الظاهري  ا الظاهري عن    عبدالرمحن أبو   ذكروي

كتابـه  حينئـذ    فألف   ،لتتمتهمل جيعل الى أصالً     حيث   ،، ورآه خيالف ج احمللى    يف التتمة 
   )٢(.القدح املعلى يف إكمال احمللى

                                                 
  . لهمل أقف على ترمجة)  ١(
  .                                                                 ١/١٥٠ابن حزم خالل ألف عام: ينظر)  ٢(
الثة بعنوان املعلى تتمة احمللى وجده الشيخ حممد إبراهيم الكتـاين بقائمـة             مثة تتمة ث  : " يقول أبو عبدالرمحن الظاهري   و

  .١/١٥٣ابن حزم خالل ألف عام ." الكتب املوقوفة باملسجد األعظم مبدينة سال



 ٥٣

  منهج ابن حزم يف عرض املسائل: املطلب الثالث
  

، يف نقـاط خمتـصرة    للمسائل الفقهيـة    _ رمحه اهللا   _ ابن حزم   ميكن عرض منهج اإلمام     
  :كالتايل
كل و ، فقهه يف كتاب احمللى على شكل مسائل فقهية        _رمحه اهللا   _ رتب ابن حزم     �

  .مرقمة ومستقلة بذاايف الكتاب جاءت مسألة 
� حممدأبو قال علي أو قال " راً بقوله يذكر عادة رأيه يف رأس املسألة مصد."  
رمحه اهللا  _  مبا يراه    يذكر برهانه وأدلته على رأيه الفقهي من الكتاب والسنة مدعوماً          �

  .العقل والنظر ما أمكن من أدلة _
 .تالتابعني إن وجديعزز قوله بآثار الصحابة و �
  .ينقل األحاديث واآلثار عن الصحابة بإسناده عادة �
  . املسألة من الصحابة والتابعني وأهل العلمهيذكر من وافقه يف هذ �
اصة احلنفية واملالكية، ويرد على أقواهلم ويفنـدها،        وخبيتطرق لذكر املخالفني عادة      �

كثرياً مـا   ، بيد أنه    )١(د املطلق يف مقام اته  عند أهل العلم    يعد  و ،فهو ال يقلد أحدا   
   ._رمحه اهللا _ يصحب هذا الرد شيء من حدة ابن حزم 

 
  

  

                                                 
   .٣/٢٣١تذكرة احلفاظ: ينظروقد اعتربه الذهيب ممن ميلكون أدوات االجتهاد كاملة، )  ١(
  



 ٥٤

  )١(منهج ابن حزم يف االستدالل: املطلب الرابع
  
  األحكاماستنباط األصول املعتمدة يف / ١
  

هـا يف اسـتنباط     عليالكثري من األصول اليت يعتمد       _رمحه اهللا   _ ليس عند ابن حزم     
 )٢(.األحكام

 نص  : وهي ،األصول اليت ال يعرف شيء من الشرائع إال منها أربعة          : " يف ذلك  يقوليث  ح
 الذي إمنا هو عن اهللا تعاىل مما صح عنه عليه السالم ونقله              ونص كالم رسول اهللا      ،القرآن

  )٣(" أو دليل منها ال حيتمل إال وجها واحدا، وإمجاع مجيع علماء األمة،الثقات أو التواتر

  
  : يف استدالله الفقهي، هي_رمحه اهللا _  ابن حزم اصول اليت يعتمد عليهإذاً فاأل

  .الكتاب �
  .لصحيحة املتواترة واآلحاد أيضاًالسنة ا �
 .   ويقصد به هنا إمجاع الصحابةاإلمجاع �

: قالحيث   ، بعد نقاش طويل يف توضيح اإلمجاع املعترب عنده        _رمحه اهللا   _ حيث بني ذلك    
 اهللا  ي الصحابة رض  إمجاعمنا هو   إ تباعهامجاع املفترض علينا     أن اإل  ،فصح بيقني ال مرية فيه    " 

    )٤(". عصر بعدهم على خطأأهل جيمع أنوال جيوز ، عنهم فقط
  
 )٥(:كالتايلباختصار  وهو الدليل ويكون مأخوذاً من النص ومن اإلمجاع �

                                                 
حممد صبحي حالق، ابن حزم أليب      :  بتحقيق  البن حزم  حكام البن حزم ، النبذ    اإل: استفدت يف هذا املبحث من    )  ١(

  .زهرة، دراسة حممد بن زين العابدين يف حتقيقه لكتاب اإلعراب البن حزم
يف قول الصحايب واالستحسان وعمـل      _ رمحه اهللا   _ اإلمام ابن حزم    رأي  ينظر املصادر السابقة للتعرف على      )  ٢(

  .ريعة وغري ذلك من األصول املختلف فيهاأهل املدينة وسد الذ
  .١/٦٩اإلحكام البن حزم )  ٣(
  .٣٤٨، ابن حزم أليب زهرة ص٤/٥٢٥اإلحكام: ، وينظر٣٣النبذ البن حزم ص)  ٤(
  .٩٩، ٥/٩٨اإلحكام البن حزم: أخذته باختصار من)  ٥(



 ٥٥

ـ   فهو ينقسم إىل أربعة أقسام       ، الدليل املأخوذ من اإلمجاع    :أوالً اإلمجـاع  ا إىل   مرد مجيعه
  : وهي،غري خارجة عنهه وداخلة حتت
  .استصحاب احلال .١
  .أقل ما قيل .٢
  .إمجاعهم على ترك قولة ما .٣
  .إمجاعهم على أن حكم املسلمني سواء .٤

 
  : وهي، الدليل املأخوذ من النص فهو ينقسم أقساما سبعة كلها واقع حتت النص:ثانياً

كل مسكر مخـر     " :قوله   ك ،مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة يف إحدامها       .١
 النتيجة كل مسكر حرام فهاتان املقدمتان دليل برهاين علـى           )١(".وكل مخر حرام  

 .أن كل مسكر حرام
 . فواجب ما علق بذلك الشرطت فحيث وجد، شرط معلق بصفة .٢
كقولك الضيغم واألسد والليث والضرغام     ،  لفظ يفهم منه معىن فيؤدى بلفظ آخر       .٣

 .عناها واحد وهو األسدوعنبسة فهذه كلها أمساء م
مثل أن يكون هذا الشيء إمـا       ،  أقسام تبطل كلها إال واحدا فيصح ذلك الواحد        .٤

 فلـيس   ، وإما مباح فله حكم كذا     ، وإما فرض له حكم كذا     ،حرام فله حكم كذا   
 .فرضا وال حراما فهو مباح له حكم كذا

 وإن كان مل    ،ان الدرجة العليا فوق التالية هل      فيقتضي ذلك أ   ،قضايا واردة مدرجة    .٥
 أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل مـن          : مثل قولك  ،ينص على أا فوق التالية    

 . فأبو بكر بال شك أفضل من عثمان،عثمان
 وهذا هـو    ، فقد صح هبذا أن بعض احملرمات مسكر       ،أن نقول كل مسكر حرام     .٦

 . وذلك أن الكلية املوجبة تنعكس جزئية أبداً، عكس القضاياىسميالذي 
 فقد صح من هذا اللفظ أنـه        ، زيد يكتب  : مثل قولك  ،طوي فيه معان مجة   لفظ ين  .٧

  . وأنه ذو آالت يصرفها، وأنه ذو جارحة سليمة يكتب هبا،حي
 

                                                 
  ).٢٠٠٣( حرام، برقم باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر_ ٧كتاب األشربة، _ ٣٦صحيح مسلم، )  ١(



 ٥٦

  لتزام بظواهر النصوصاال/ ٢
 

وبرهان ما قلنا من محل األلفاظ على مفهومهـا مـن           : " _رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    

’ Aβ$|¡Î=Î/ <c:ظاهرها قول اهللا تعاىل يف القرآن Î1t tã &⎦⎫ Î7 •Β  )وقولـه تعـاىل   )١:  !$tΒuρ 

$uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) Èβ$|¡Î=Î/ ⎯ Ïµ ÏΒöθs% š⎥Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ çλm; )إمنا هـو    ، فصح أن البيان لنا    )٢ 

محل لفظ القرآن والسنة على ظاهرمها وموضوعهما، فمن أراد صرف شيء من ذلـك              
 وخـالف   ،فترى على اهللا تعاىل وعلى رسـوله        إىل تأويل بال نص وال إمجاع فقد ا       

  )٣(هـ.أ." وحرف الكلم عن مواضعه، وحصل يف الدعاوى،القرآن

  

  عدول عن ظواهر النصوص يكون بشروطال/  ٣
 

والتأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضـع  : " _رمحه اهللا  _ يقول ابن حزم    
 فهو  ، وكان ناقله واجب الطاعة    ،بربهان فإن كان نقله قد صح       ،له يف اللغة إىل معىن آخر     

 وحكـم لـذلك النقـل بأنـه         ،ح ومل يلتفت إليه   رِطْأُ وإن كان نقله خبالف ذلك       ،حق
أحد وجهني ال   وأما ترك األخذ بالتأويل فال خيلو من        : "ويقول يف موضع آخر    )٤(."باطل

قـول إذا   فبـه ن  ، أو إمجاع  ،سنة صحيحة  ، أو إما تأويل يشهد بصحته القرآن    : ثالث هلما 
 فهذا  ،إمجاعسنة صحيحة أو    وجدناه، وإما تأويل دعوى ال يشهد بصحته نص قرآن وال           

  )٥(.هـ.أ"الذي ننكره وندفعه ونربأ إىل اهللا تعاىل منه
  

  . السنة أو اإلمجاع فقطنص من الكتاب أو إما ،إذاً الذي يصرف عنده النص عن ظاهره

                                                 
  .١٩٥سورة الشعراء اآلية)  ١(
  .٤سورة إبراهيم من اآلية) ٢(
  .٦٢، ٦١النبذ البن حزم ص)  ٣(
  .١/٤٣اإلحكام البن حزم )  ٤(
إحسان عباس : رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتني سئل فيهما سؤال تعنيف، جتدها يف رسائل ابن حزم بتحقيق            )  ٥(
٣/٨٠.  



 ٥٧

  ال القياس والرأي والتعليلإبط/  ٤
  

و ال حيل احلكم بالقياس يف الدين، والقول بـه باطـل              :"_رمحه اهللا   _ حزم  يقول ابن   
  )١(."مقطوع على بطالنه عند اهللا تعاىل

 والكالم  _اهللا  وهذا من أهم مالمح املدرسة الظاهرية اليت ينتمي إليها اإلمام ابن حزم رمحه              
  )٢(.يف ذلك يطول جداً وليس هذا مكان عرضه

  
  نبذ التقليد/  ٥

 

ن يأخذ بقول أحـد بـال       أوالتقليد حرام وال حيل ألحد        :"_رمحه اهللا   _ ابن حزم   يقول  
  )٣(."برهان

  

اد، وبالتايل تتعطل    يلزم مجيع املسلمني باالجته    _رمحه اهللا   _ وال يعين ذلك أن ابن حزم       
يدعو فقط إىل أال يتوسط بني العامي ودين اهللا         إنه  بل  مصاحل الناس كما فهم بعض احملققني،       

 عند سؤال العامي أهل  أنه_رمحه اهللا _ ه يريدالذي ئط من قول إمام واعتباره ديناً، إمنا وسا
  )٤(.فهموه أن ذلك حكم اهللا ، ال حكم إمام بعينه أن ي،الذكر

  
  
  

                                                 
  .٩٨حزم صالنبذ البن ) ١(
ابن حـزم أليب    وما بعدها،   ١/١٦١إعالم املوقعني   وما بعدها،   ٨/٤٨٧اإلحكام : اخلالف يف حجية القياس   ينظر  ) ٢(

  .٤١٧  _٣٩٠زهرة ص
  .١١٤النبذ البن حزم ص) ٣(
  .٢٧٥_ ٢٧٣ابن حزم أليب زهرة ص: ينظر) ٤(



 ٥٨

   هذا الكتاباستهدفتأهم الدراسات اليت : امساملطلب اخل
  

  :على احمللى االكتب اليت ألفت رد: أوالً
  

   )١(. الكالم على بعض أحاديث احمللى لقطب الدين احلليبالقدح املعلى يف .١
  )٢(.الرد على احمللى لعبد احلق بن عبداهللا األنصاري .٢
  )٣(.املعلى يف الرد على احمللى البن زرقون .٣
   )٤(.اهلنديف  بع ط،السيف الى على احمللى يف أربعة أجزاء .٤

  
  :لمحلىل اختصاراًالكتب اليت ألفت : ثانياً

  

                                                 
  .١/١٥٢ابن حزم خالل ألف عام: ينظر)  ١(

 بن عبدالنور بن منري بن عبدالكرمي احلليب مث املصري احلافظ قطب الدين، كان حنفي               أبو علي عبدالكرمي  : واملؤلف هو 
هـ حبلب، وقد صنف شرحاً ألكثر البخـاري        ٦٦٤املذهب، أحد مشاهري احملدثني والقائمني حبفظ احلديث، ولدعام       

 .هـ٧٣٥عام _ رمحه اهللا _ تويف . ومجع تارخياً ملصر، ومل يكملهما
  .١٨/٣٧٨، البداية والنهاية٢/٣٩٨ةالدرر الكامن: ينظر

  .١/١٥٢، ابن حزم خالل ألف عام٥/٩٢، معجم املؤلفني ٢٧٩نيل االبتهاج للتنبكيت ص: ينظر)  ٢(
أبو حممد عبداحلق بن عبداهللا بن عبداحلق األنصاري، ويل القضاء بغرناطة، مث بإشبيلية مث مبراكش، كـان                 : واملؤلف هو 

".  أفاد عليـه   ،دل على علمه وحفظه   : " يف الرد على ابن حزم، يقول عنه التنبكيت       مذهب مالك، له كتاب     على  فقيهاً  
 .هـ٦٣١عام _ رمحه اهللا _ تويف 
  .٥/٩٢، معجم املؤلفني ٢٧٩نيل االبتهاج للتنبكيت ص: ينظر

ني ، هدية العارف  ٢٦٠، دائرة املعارف اإلسالمية ص    ٤٥٦١/ ١، تاريخ اإلسالم  ٢٢/٣١١سري أعالم النبالء  : ينظر)  ٣(
  .١/١٥٢، ابن حزم خالل ألف عام٦/١١١

 أبو احلسني حممد بن حممد بن سعيد األنصاري اإلشبيلي املالكي، يعرف بابن زرقون، توىل القضاء وكان                 :واملؤلف هو 
: الكتاب املذكور يف األعلى وغريه مثل     :  من تصانيفه   ، هـ٦٢١هـ، وتويف عام  ٥٣٩أديباً، له النظم والنثر، ولد عام       

 .عة يف اجلمع بني الصحيحني، اقتضاب كتاب األموال أليب عبيدقطب الشري
  .٤/٤٩، مرآة اجلنان٢٢/٣١١سري أعالم النبالء: ينظر

  .١/١٥٢ابن حزم خالل ألف عام: ينظر)  ٤(



 ٥٩

   )١(.بابن عريب: حممد بن علي املعروفيي الدين  حملخمتصر احمللىاملعلى يف  .١

 

 )٢(.ن املفسر األندلسينور األجلى يف اختصار احمللى أليب حيااأل .٢
  

  )٣(.اختصره العمراين اليمين .٣

                                                 
  .١٦١٧كشف الظنون ص: ينظر)  ١(

  ."من أحسن املختصرات مع اإلحاطة على مذاهب السلف: وهو : " ويقول عنه حاجي خليفة
ر الكتاين يف كتابه فقه ابن حزم وجود كتاب هبذا االسم البن عريب، ومل يوافقه أبو عبدالرمحن الظاهري على                   وقد أنك 

                .هذا اإلنكار
        .١/١٥٣، ابن حزم خالل ألف عام١٩معجم فقه ابن حزم للكتاين ص: ينظر

ن عريب، يقول عنه العز بن عبدالسالم فيما        حميي الدين أبوبكر حممد بن علي الطائي احلامتي ، املعروف باب          : واملؤلف هو 
: له كتـب مـن أشـهرها      ". شيخ سوء كذاب يقول بقدم العامل، وال حيرم فرجاً        : " نقله عنه تلميذه ابن دقيق العيد     

، "لو مل يكن الكالم الذي فيه كفر فليس يف الدنيا كفـر           :" الفتوحات املكية، وكتاب الفصوص الذي قال عنه الذهيب       
  .جتده يف لسان امليزانمنصف ، وقد علق ابن حجر على ما عرف عنه، بكالم طويل هـ٦٣٨تويف عام
  .١١/٤٠، معجم املؤلفني٥/٣١١، لسان امليزان٢٣/٤٨سري أعالم النبالء: ينظر

مع ما عرف عن األول من      _ رمحه اهللا   _ وباملناسبة، فإنه يذكر أن ابن عريب هذا ممن تتلمذ على كتب ابن حزم                
   .كان ظاهري املذهب يف العبادات باطين النظر يف االعتقادات: ل ابن حجر، يقو بدعيتصوف
  .٢/١٨، ابن حزم خالل ألف عام ٥١٩، ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة ص٥/٣٠٩لسان امليزان: ينظر

وقد عانق   يف املنام    رأيت النيب   : " أنه قال _ رمحه اهللا   _ ومما جاء عن ابن عريب يف الفتوحات املكية حول ابن حزم            
هـ ،  .أ!!"  فهذه غاية الوصلة   بن حزم احملدث، فغاب الواحد يف اآلخر فلم نر إال واحداً، وهو رسول اهللا               اأبا حممد   

  .٢/٥١٩الفتوحات املكية: ينظر
، هديـة   ١٦١٧، كـشف الظنـون ص     ٢٨٣، نكـت اهلميـان  ص      ٤/٣٠٢الدرر الكامنة البن حجر   : ينظر)  ٢(

  .١/١٥٢لف عام، ابن حزم خالل أ٦/١٥٢العارفني
أثري الدين حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي ، أبوحيان األندلسي، عـامل الـديار                   : واملؤلف هو 

حمال أن يرجع عـن مـذهب       : املصرية، احلافظ املفسر النحوي اللغوي، كان ظاهرياً فانتمى إىل الشافعية وكان يقول           
البحر احمليط يف التفسري، اجللي الوهـاب يف        :  مصنفات كثرية منها   هـ، له ٧٤٥تويف عام   و،   هـ٦٥٤ولد  ،  الظاهرية

 .اختصار املنهاج، األنور األجلى يف اختصار احمللى
 ، النجـوم الزاهـرة    ٤/٣٠٢، الدرر الكامنة  ١٤٣_٢/١٤١، طبقات ابن قاضي شهبة    ١٨/٤٧٣البداية والنهاية : ينظر
١٠/٩٢.  

  =              .١/١٥٢ابن حزم خالل ألف عام: ينظر)  ٣(



 ٦٠

  )١(. الذهيباملستحلى يف اختصار احمللى لشمس الدين .٤
  

  )٢(.لذهيبملؤلف جمهول من تالميذ ا ،املورد األحلى يف اختصار احمللى .٥

 

 )٣(.خمتصر احمللى، بعناية حسان عبداملنان، وهو من املختصرات املعاصرة .٦
  
 
  على كتاب احمللىاليت وضعت  احلواشي: ثالثاً
  

 )٤(. الدين الغزيىللشيخ حممد بن حممد املعروف بابن رضحاشية على احمللى  �
 
  ت املعاصرة اليت استهدفت احمللىدراساأهم ال: رابعاً

 
ود أبوهنيـة وخالـد عيـسى       يث واآلثار للمحلى، تأليف حسن حمم     فهرس األحاد   .١

  )٥(.عبدالعال

                                                                                                                                               
هـ، نشر العلم يف الـيمن، وهـو        ٤٨٩أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري سامل بن أسعد العمراين، ولدعام          : واملؤلف هو = 

خمتصر إحياء علوم الدين،    وغرائب الوسيط للغزايل،    والبيان وهو يف فقه الشافعية،      : شيخ الشافعيني فيها، له من الكتب     
 .هـ٥٥٨تويف عام
  .٨/١٤٦، األعالم٣/٣١٨، مرآة اجلنان٧/٣٣٦، طبقات السبكي٢/٢٧٨ذيب األمساء للنووي: ينظر

، ابن حزم خـالل ألـف       ١٥٥ /٦ ، هدية العارفني  ١٦١٧، كشف الظنون ص   ٩/١٠٠طبقات السبكي   : ينظر)  ١(
  .١/١٥٢عام

  .١/١٥٢ابن حزم خالل ألف عام: ينظر)  ٢(
  .صفحة٧٢٣م ، ويقع يف ٢٠٠٥: ١طبعة بيت األفكار الدولية، ط)  ٣(
  .٦/٢٥٤، هدية العارفني ١٦١٧كشف الظنون ص:  ينظر) ٤(

حممد بن رضى الدين حممد بن حممد بن حممد الدمشقي، أبو الربكات وقيل أبو الفضل العامري الغـزي                  : واملؤلف هو 
ابتهاج احملتاج يف شرح املنهاج للنـووي،       : هـ، فقيه أصويل مفسر، له تصانيف كثرية منها       ٩٠٤الشافعي، ولد يف عام   

 .هـ٩٨٤ عام_رمحه اهللا  _ تويف، حاشية على احمللىولفية ابن مالك يف النحو، شرح أو
  .١١/٢٧٠، معجم املؤلفني٧/٥٩، األعالم٦/٢٥٤هدية العارفني : ينظر

  .هـ١٤١٢ عام، الرياض،طبعة الربوة)  ٥(



 ٦١

املقصود، وفيـه فهرسـة ألطـراف    أشرف بن عبد   : فهارس احمللى البن حزم، إعداد     .٢
 باإلضافة إىل فهرس للجرح والتعديل عند ابن حـزم          ،األحاديث اليت ذكرت يف احمللى    

 )١(.ق بالسماع واإلدراك وما يتبع ذلك من فوائد حديثية تتعل،رمحه اهللا
 
لكل ، إعداد رياض عبداهللا عبداهلادي، حيث وضع ستة فهارس متنوعة           فهارس احمللى  .٣

فقهية اليت جاءت يف احمللى، اجلرح      ال  واألبواب ، األحاديث واآلثار، الكتب   اآليات: من
 )٢(.الكتب الوارد ذكرها يف احمللى، املعجم الفقهيوالتعديل، 

 
 .)٣(ديث احمللى، لعلي رضا بن عبداهللالى يف حتقيق أحا  .٤

 
 _رمحـه اهللا    _ ، رتب فيه فقه ابن حـزم        معجم فقه ابن حزم حملمد املنتصر الكتاين       .٥

 )٤(.املأخوذ من كتابه احمللى وذلك على حروف املعجم
 
املسائل الفقهية اليت أنكر فيها ابن حزم االستدالل بالقياس يف أبواب العبـادات مـن                .٦

 )٥(.لفيصل بن سعيد بالعمش) ة مقارنةدراس(كتابه احمللى

                                                 
  .هـ١٤١٤: ١طبع مبكتبة السنة ط)  ١(
من كتاب احمللى نفسه الـذي اعتمـد عليـه يف           ) ١٤(د  هـ، ال ١٤١٩: ١طبعة دار إحياء التراث العريب، ط     )  ٢(

  .البحث
  .هـ١٤١٥دمشق، طبعة _ دار املأمون للتراثطبعة )  ٣(
  .  هـ١٤١٤: ١طبع مبكتبة السنة ط)  ٤(
  .عبارة عن رسالة ماجستري يف جامعة أم القرى)  ٥(



 ٦٢

  

  
  
  

  
  علم الضوابط الفقهيةعلم الضوابط الفقهية: : الثالثالثالثاملبحث املبحث 

  :ة مطالبمخسويضم 
  
  

  الضابط الفقهي والفرق بينه وبني القاعدة: املطلب األول
  

   وعالقتها بالضوابط الفقهيةالكليات الفقهية:املطلب الثاين 
  

   اإلطالقات املتعددة للضابط:الثالثاملطلب 
  

 ت بذكر الضوابط الفقهيةمتهاملؤلفات اليت ا:  الرابعاملطلب
  

  .أمهية الضوابط الفقهية: املطلب اخلامس
  
  



 ٦٣

 الضابط الفقهي والفرق بينه وبني القاعدة: املطلب األول
  

   :لغةالضابط 
من الضبط وهو لزوم الشيء وحبسه، وضبط الشيء حفظه باحلزم، والرجـل ضـابط أي               

  )١(.حازم
   :اصطالحاًالضابط 

األحيان بتعريف الضابط الفقهي وبيان بعض جوانبه       مل يعنت العلماء القدامى يف كثري من        
 بل اكتفوا بعرض نصوص الضوابط      ؛كأصوله وأدلته وقيوده وصيغه وصلته بالقواعد     العلمية  

           ا ما كانوا يـدجمون     وعرض فروعها، من غري تطرق إىل التفريق بينها وبني القواعد، بل كثري
  )٢(.قواعد ، بناء على أما شيء واحدالضوابط يف ال

  
على التفريق بني القاعـدة  استقر عندهم األمر  قد  املتأخرين،  كثري من أهل العلم     إال أن ال  
فالضابط  )٣(وعلى هذا أيضا درج كثري من الباحثني،      ،   إن شاء اهللا تعاىل     كما سيأيت  والضابط
 فهي ، أما القاعدة)٤("احدباب ومن  كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة     حكم  "  :عندهم

  .)٥(تستوعب أكثر من باب من األبواب الفقهية

                                                 
  .١٠/٣٢١، تاج العروس ١/٨٩٩، الصحاح ١٥لسان العرب ص: ينظر)  ١(
  . وما بعدها٢٦١علم القواعد الشرعية لنور الدين خادمي ص: ينظر)  ٢(
النظريات والقواعد يف الفقه اإلسالمي لعبدالوهاب أيب سليمان، القسم الدراسي لتحقيق القواعد للمقري             : ينظر)  ٣(

اسـي  لشيخنا الدكتور أمحد بن محيد، القسم الدراسي من كتاب اموع املذهب للدكتور حممد الشريف، القسم الدر              
من كتاب القواعد للحصين  للدكتور عبدالرمحن الشعالن، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنـو، القواعـد                  
الفقهية لعلي الندوي، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتايب الطهارة والصالة لشيخنا الـدكتور ناصـر                  

  .يمية يف فقه األسرة حملمد الصواط، وغريهم كثريامليمان،  القواعد والضوابط الفقهية عند ابن ت

، ١٢٩لدكتور ناصـر امليمـان ص     شيخنا ا القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتايب الطهارة والصالة ل          )  ٤(
  .٣٩أمحد بن محيد ص. د: القواعد للمقري بتحقيق: وينظر

، األشـباه والنظـائر يف النحـو        ٢١٩، التعريفـات للجرجـاين ص     ١/١٢٠شرح خمتـصر الروضـة    : ينظر)  ٥(
، ٥٤، القواعد الفقهيـة للباحـسني ص      ١/٥١ عيون البصائر  ز، غم ٧٢٨، الكليات للكفوي ص   ٢٦_١/٢٥للسيوطي

  .٤٣القواعد الفقهية للندوي ص



 ٦٤

 يف  )٣( الفتـوحي  يقولو)٢("اب خبالف الضابط  بوالقاعدة ال ختتص ب   : " )١(يقول البناين 
والغالب فيما خيتص بباب وقصد به نظم صورة متـشاهبة يـسمى            :" شرح الكوكب املنري  

   )٤(."ضابطاً
 والقاعدة أمشل من الضابط، فهما متفقان يف أن         ،قاعدةوعلى ذلك فالضابط أخص من ال     

يف باب معني،   بفروع   حتته فروع فقهية، إال أن الضابط خيتص         تندرج منهما حكم كلي     كال
  .والقاعدة عامة يف أبواب متفرقة

تـاج الـدين    : أمثالكما ذكرت     ذلك املنحى يف التفريق الكثري من أهل العلم        اوقد حن 
   يف )٨(، والكفـوي  )٧(وابـن جنـيم    ،ل الدين الـسيوطي   وجال،  )٦(يوالزركش،  )٥(السبكي
  )٩(.كلياته

                                                 
حاشية على شرح جالل    : هو عبدالرمحن بن جاد اهللا البناين املغريب املالكي، نزيل مصر، فقيه أصويل، من تصانيفه             )  ١(
   .هـ١١٩٨دين احمللي على مجع اجلوامع يف أصول الفقه، تويف عامال

  .٥/١٣٢، معجم املؤلفني٥/٥٥٥هدية العارفني: ينظر
  . ٢/٣٥٦حاشية البناين على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع)  ٢(
ه حنبلي مـصري، مـن      هو أبو البقاء تقي الدين حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي، الشهري بابن النجار، فقي              )  ٣(

   .هـ٩٧٢ تويف عام ،منتهى اإلرادات: أشهر كتبه
  .٨/٢٧٦، معجم املؤلفني٦/٦األعالم: ينظر

  .١/٣٠ص شرح الكوكب املنري)  ٤(
هو أبو نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، قاضي القضاة، املؤرخ الباحث، تويف عـام                   )  ٥(

منع املوانع تعليـق علـى مجـع        وكتاب  األشباه والنظائر،   وبقات الشافعية الكربى،    ط: هـ، وله من املصنفات   ٧٧١
   .اجلوامع
  .٤/١٨٤، األعالم٨/٣٧٨،شذرات الذهب٢/٤٢٥الدرر الكامنة: ينظر

هو أبو عبداهللا بدر الدين حممد بن هبادر بن عبداهللا الزركشي، تركي األصل، عامل بفقه الشافعية واألصول، لـه                   )  ٦(
  .هـ٧٩٤تويف عام ، الديباج يف توضيح املنهاجواملنثور، و البحر احمليط، :ريه منهاتصانيف كث

  .٦/٦٠، األعالم٣/٣٩٧الدرر الكامنة: ينظر
األشـباه والنظـائر،    : هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري بابن جنيم، فقيه حنفي مصري، من أشهر كتبه               )  ٧(

  .٣/٦٤، األعالم١٠/٥٢٣ شذرات الذهب: ينظر.هـ٩٧٠تويف عام . ى الزينيةالبحر الرائق، الرسائل الزينية، الفتاو
" كفـة "هو أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، كان من قضاة األحناف، عاش وويل القضاء يف                  ) ٨(

طبوعـة  املمـن أشـهر كتبـه      و ،م، وله كتب بالتركية   ١٠٩٤بتركيا، و يف القدس ويف بغداد، تويف يف اسطنبول عام         
  ).٣/٣١، معجم املؤلفني٢/٣٨األعالم: ينظر (.الكليات

  . وما بعدها٥٩القواعد الفقهية للباحسني ص: ينظر) ٩(



 ٦٥

 يف كتابـه    )١(الفيومي: أمثالمن مل يفرق بني القاعدة والضابط،       على أن هناك من العلماء      
ر عـن   ي يف كتابه كشف اخلطا    )٣(الغين النابلسي  عبد و ،)٢(الكمال بن اهلمام  املصباح املنري، و  
   )٤(..".هم، وغرياألشباه والنظائر
  )٥(".األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته" :هيو  مبعىن الضابطفالقاعدة عندهم

  
   عدم التفريق؟وأيهما أفضل التفريق أ

  
 وعليه سرت يف حبث الضوابط الفقهية عند اإلمام         ،رجحأالتفريق بني القاعدة والضابط     لعل  

  : وذلك لألسباب التالية_رمحه اهللا _ ابن حزم 
حيث إن طالب العلم إذا علم أن هذا احلكم         ،  فيه نوع من الضبط والدقة    فريق  أن الت  .١

أما إذا علم أن هذا احلكـم       ،  الكلي قاعدة فإنه يبحث عن فروعها يف أبواب متعددة        
الكلي ضابط، فإنه جيتهد يف البحث عن فروعه يف باب معني دون التطرق إىل باقي               

                                                 
هو أبو العباس أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، لغوي معروف، ولد بالفيوم يف مصر، عاش إىل ما بعد                   )  ١(

 األشعار، الوايف يف معرفة القوايف، املصباح املنري وهو من أشـهر            نزهة األبصار يف أوزان   : هـ، من أشهر مؤلفاته   ٧٧٠
 .كتبه رمحه اهللا

  .١/٢٢٤، األعالم١/٣١٤الدرر الكامنة: ينظر
هو كمال الدين حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيواسي اإلسكندري املعروف بابن اهلمـام،                  )  ٢(

التحرير وفتح القدير يف الفقه احلنفي،      : هـ، له من املؤلفات   ٨٦١ رمحه اهللا عام     عامل بالديانات والتفسري و الفقه، تويف     
 .يف أصول الفقه

   .٦/٢٥٥، األعالم١٦/١٦٠، النجوم الزاهرة٩/٤٣٧شذرات الذهب: ينظر
هو عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين النابلسي، شاعر وعامل بالدين واألدب ، مكثر من التصنيف، تويف عـام                    )  ٣(

 .ذخائر املواريث يف الداللة على مواضع األحاديث، تعطري األنام يف تعبري املنام: هـ ، له مصنفات كثرية منها١١٤٣
  .٤/٣٢، األعالم٣/٣٠سلك الدرر: ينظر

  .وما بعدها٥٨القواعد الفقهية للباحسني ص: ينظر)  ٤(
.  كتابه كشف اخلطاير عن األشباه والنظائر      ، وكذلك عرفها عبد الغين النابلسي يف      ٢٦٣املصباح املنري للفيومي ص   ) ٥(

  . وما بعدها١٩القواعد الفقهية للباحسني ص: ينظر



 ٦٦

روع الفقهية، وإدراجها حتـت هـذا       األبواب، وهذا يسهل لطالب العلم معرفة الف      
 )١(.احلكم بكل دقة وانضباط

  
رأي األكثر من أهل العلم وهو الذي استقر عليه         ألن التفريق بني القاعدة والضابط       .٢

  )٢(.، كما مر معنااصطالح أرباب هذا العلم
  

 وهو أوىل من تأكيد     ، جديد تأسيساً ملعىن بني القاعدة والضابط     هذا  التفريق  ألن يف    .٣
  )٣(. به القاعدةتفَر الذي ععىن السابقامل

                                                 
  .٥٢القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف املعامالت املالية، إبراهيم الشال ص: ينظر)  ١(
  .١/٩٧القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيميه يف فقه األسرة، حملمد الصواط : ينظر)  ٢(
  .صدر السابق نفسهامل: ينظر)  ٣(



 ٦٧

  وعالقتها بالضوابط الفقهيةالكليات الفقهية:املطلب الثاين 
  

  :اصطالحاً
قد جاء يف و .)١(حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل، ينطبق على فروع فقهية كثريةهي 

  : منها على سبيل املثال)٢(ن هذه الكلياتمهذا البحث الكثري 
  )٣(.مل  فليس حيضاً وال نفاساًكل دم رأته احلا �
  )٤(. عن قتله فال حيل أكلهكل ما ى  �

  
 فكل  ،والعالقة بني الكلية الفقهية وبني القاعدة والضابط هي عالقة اخلصوص والعموم          "

كلية ال ختلو من أن تكون قاعدة أو ضابطاً، وليس كل قاعدة أو ضابط كلية، بل ختـتص                  
    فإذا اتسعت دائرة الكلية حبيث اشتملت على          "كل" لمة  راً بك الكلية منهما مبا كان مسو ، 

أكثر من باب من أبواب الفقه كانت قاعدة، وإذا ضاقت فلم تتعد بابـاً واحـداً كانـت                  
 الضابط ينطبق على الكلية الفقهيـة     كل ما يقال عن القاعدة الفقهية أو        على ذلك   ضابطاً، ف 

  )٥(" .لضوابطباعتبار أن الكليات نوع من القواعد أو اأيضاً، 
  

عنـد  الفقهية، وذلـك     الكليات   اليت اختصت بذكر  وسوف يأيت ذكر بعض املؤلفات      
  )٦(. الفقهيةت بذكر الضوابطمتهاحلديث عن املؤلفات  اليت ا

  
                                                 

  .١٣الكليات الفقهية يف املذهب احلنبلي لشيخنا الدكتور ناصر امليمان ص)  ١(
و أببن اهلادي   حممد  الدكتور   شيخنا: الكليات الفقهية لإلمام املقري، دراسة و حتقيق      : ينظر الكثري من األمثلة يف    )  ٢(

، ٧٧حلنبلي لشيخنا الدكتور ناصر امليمان ، القواعد الفقهيـة للباحـسني ص           األجفان، الكليات الفقهية يف املذهب ا     
 .وما بعدها٥٣القواعد الفقهية للندوي ص

 .١٢٠، ٢/٢٠ و ١/٢٤٤احمللى)  ٣(
 . ٥٥ ، ٨/٤٨احمللى)  ٤(
نـور  علم القواعد الـشرعية ل    : ، وينظر ١٤الكليات الفقهية يف املذهب احلنبلي لشيخنا الدكتور ناصر امليمان ص          )٥(

  . وما بعدها٢٩٥الدين خادمي ص
  ).٦٩(ينظر يف هذا البحث ص) ٦(



 ٦٨

 اإلطالقات املتعددة للضابط: املطلب الثالث
  

 ،يتعرف منه أحكام اجلزئيـات الفقهيـة       الذي   كلييطلق الضابط الفقهي على احلكم ال     
، إال أن إطالقه يف كتـب        كما مر معنا يف أول املبحث      ،املتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه     
 آخـر   فقط، فهناك من اإلطالقات اليت يراد هبا معىن       املعىن  أهل العلم ليس حمصوراً على هذا       

  )١(:ومن ذلك

  
العصبة كل ذكر لـيس بينـه         :ضابط:  كقوهلم إطالق الضابط على تعريف الشيء     .١

 )٢(.يت أنثىوبني امل
  

 ضابط :كقوهلم،  إطالقه على املقياس الذي يكون عالمة على حتقق معىن من املعاين           .٢
 )٣(.اخل..يكون بأمرين ما تزول به صفة اإلطالق عن املاء

  
املعـذورون يف   : ضابط: ، مثل قول السيوطي   القه على تقاسيم الشيء أو أقسامه     إط .٣

 )٤(.اخل...ألولا: اإلفطار من املسلمني البالغني أربعة أقسام
  
تعترب : ضابط:  مثل قوهلم  ،إطالقه على أحكام فقهية عادية ال متثل قاعدة وال ضابطاً          .٤

  )٥(.اخل...والفطر، واملسح، ورؤية اهلاللمسافة القصر يف غري الصالة، يف اجلمع، 
  

 هو الذي يقصد    ،يه، فإن اإلطالق األغلب عل     املتعددة للضابط  إال أنه مع هذه اإلطالقات    
 الذي يتعرف منه أحكام اجلزئيات الفقهية املتعلقة بباب واحد          ،ره على احلكم األغليب   به قص 

                                                 
  . وما بعدها٦٣ص: القواعد الفقهية للباحسني: ينظر)  ١(
  .٣٠٤األشباه والنظائر للسبكي ص: ينظر)  ٢(
  .١/٥٠فتح القدير: ينظر)  ٣(
  .٦٩٢األشباه والنظائر للسيوطي ص: ينظر)  ٤(
  .٦٥٩طي صاألشباه والنظائر للسيو: ينظر)  ٥(



 ٦٩

إىل ختطئـة مـن      _ السبكيتاج الدين   ك _ من أبواب الفقه، األمر الذي دعا بعض العلماء       
ومنهم من استـسلم لتفـسري      )١(.رها خارجة عن التحقيق   ا واعتب ،توسع يف تلك اإلطالقات   

كم األغليب أي باعتبار معناه اللغوي الدال على احلصر واحلبس،          الضابط مبعىن أوسع من احل    
  )٢(.كما تبني من اإلطالقات السابقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢/٣٠٦األشباه والنظائر للسبكي: ينظر )١(
  .٦٦القواعد الفقهية للباحسني ص: ينظر )٢(



 ٧٠

  

 ت بذكر الضوابط الفقهيةمتهاملؤلفات اليت ا: املطلب الرابع
  

  )١(:ت بذكر الضوابط الفقهيةمتهومن أهم الكتب اليت ا

  
 )٢(.ادي الدمشقيالقواعد الكلية والضوابط الفقهية البن عبداهل .١
تتخللها أحيانـاً  ) ضابط٥٠٠(بن جنيم، وصل فيه إىل  الالفوائد الزينية يف فقه احلنفية    .٢

  .قواعد فقهية وكلها بعنوان ضابط
 )٣().هـ٧٥٨ت(الكليات الفقهية أليب عبداهللا حممد بن حممد املقري .٣
 كلـها   ، ورسالته )هـ٩١٧ت(الكليات يف الفقه حملمد بن عبداهللا الشهري باملكناسي        .٤

 )٤(.يف الضوابط الفقهية
، )هـ٩١٩ت( املعروف بابن غازي     املكناسي  أمحد   بنحممد  يب عبداهللا   الكليات أل  .٥

  )٥(.سائل وضوابط مذهبية وليس فيها شيء من القواعد الفقهيةمل وهو عبارة عن مجعٍ
وذكر فيه تقريبـاً     )٦(مد بن أيب سليمان البكري    حملاالستثناء،  االستغناء يف الفروق و    .٦

 .وجلها ضوابط ذات شأن وقيمة يف الفقه اإلسالمي) قاعدة٦٠٠(
 )٧(.يماندكتور ناصر بن عبداهللا امللشيخنا ا الكليات الفقهية يف املذهب احلنبلي ل .٧

  
   

                                                 
  . يف هذه املؤلفات الفقهية، وال مينع ذلك وجود القواعد٤٧، ٤٦القواعد الفقهية للندوي ص: ينظر)  ١(
ر احملقق إىل اهتمام الكتـاب      وقد أشا . هـ١٤١٥: ١جاسم الدوسري، دار البشائر اإلسالمية، ط     : طبع بتحقيق )  ٢(

  . ٨ ص:قواعد، ينظربذكر الضوابط الفقهية بشكل أكثر من ال
  .م١٩٩٧:  األجفان، الدار العربية للكتب، طوحممد بن اهلادي أب.د: طبع بدراسة و حتقيق)  ٣(
  .٥٧القواعد للندوي ص: أشار الندوي إىل أنه خمطوط  يف مكتبة يف الرباط ، ينظر)  ٤(
  . األجفان، يف رسالته للدكتوراة من اجلامعة الزيتونيةوحممد بن اهلادي أب. د:  حقيقهاقام بت) ٥(
  .هـ١٤٠٨: ١ سعود الثبييت، جامعة أم القرى، ط. دطبع يف جملدين بتحقيق)   ٦(
  .هـ١٤٢٤موجود يف طبعة فاخرة طبعت عام)  ٧(



 ٧١

 .أمهية الضوابط الفقهية: املطلب اخلامس
  

 ن  كلٍّ منهما عبارة ع    ويف كون  ة،مهياألالقواعد الفقهية يف    الضوابط الفقهية مع    شترك  ت
  .ندرج حتتها جزئيات فرعيةتقضية كلية 

 ،تنبع من أمهية القواعد نفسها، ومما يليق عرضه يف هذا املقـام           الفقهية  وأمهية الضوابط   
_ يقـول   حيث   اليت ذاعت واشتهرت يف احلديث عن أمهية القواعد الفقهية           )١(مقولة القرايف 
  : _ رمحه اهللا

 وبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه ويشرف،        ،وهذه القواعد مهمة يف الفقه عظيمة النفع      " 
 وتفاضل  ،فيها تنافس العلماء  ، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف       

ومن جعـل خيـرج     ، ع وحاز قصب السبق من فيها بر      ،وبرز القارح على اجلذَع   ، الفضالء
 وتزلزلت  ،لفروع واختلفت  تناقضت عليه ا   ، دون القواعد الكلية   ،الفروع باملناسبات اجلزئية  
واحتاج إىل حفظ اجلزئيات اليت ال      ، وضاقت نفسه لذلك وقنطت   ، خواطره فيها واضطربت  

 ومن ضبط الفقه بقواعده استغىن عن       ، وانتهى العمر ومل تقض نفسه من طلب مناها        ،تتناهى
 ،د عنده ما تناقض عند غريه وتناسـب       واحت، ، الندراجها يف الكليات   حفظ أكثر اجلزئيات  

 وانشرح صدره ملا أشرق     ،ل طلبته يف أقرب األزمان     وحص ،وأجاب الشاسع البعيد وتقارب   
  )٢(.هـ.أ." وبني املرتلتني تفاوت شديد، فبني املقامني شأو بعيد،فيه من البيان

  

  )٣(:ةلتاليااألمور تكون يف   بعد ما سبق أمهية الضوابط الفقهيةالقول بأنوميكن 

                                                 
املصري، انتهت إليه رئاسة املذهب املـالكي،       هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي البهنسي           )  ١(

 ومن أشهر   ، من شيوخه العز بن عبد السالم      ،وجد يف طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى، وكان بارعاً يف الفقه واألصول           
  .هـ٦٨٤تويف رمحه اهللا عام ، الذخرية يف الفقه املالكي، الفروق ، التنقيح، االستغناء يف أحكام االستثناء: مصنفاته 
، الـوايف   ١٨٨، شـجرة النـور الزكيـة ص       ١/٣١٦، حسن احملاضرة  ١٢٨الديباج املذهب البن فرحون ص    : ينظر

  .٦/٢٣٣بالوفيات
  .١/٧١الفروق)  ٢(
، علم القواعد الشرعية لنور الـدين       ٣٢٧،القواعد الفقهية للندوي ص   ١١٤القواعد الفقهية للباحسني ص   : ينظر)  ٣(

ألخري يف ذكر فوائد القواعد والضوابط الفقهية بالنسبة للمتعامل مع القاعدة            وما بعدها، حيث استطرد ا     ٣٣خادمي ص 
  .أو الضابط، وبالنسبة لعلم الفقه، وبالنسبة للناس بشكل عام



 ٧٢

  . شعثهمـفقه اإلسالمي ولَ ملحوظ يف تيسري الأثرهلا  .١
  .دراستها تساعد على احلفظ والضبط للمسائل الكثرية املتناظرة .٢
  .تريب يف الباحث امللكة الفقهية .٣
على حقـائق الفقـه   ذلك على فهم مناهج الفتوى، ويطلعه ا  هحفظها وفهم يساعد   .٤

  .ومآخذه
 .يةجينب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من املناسبات اجلزئ .٥
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  الضوابط الفقهية عند ابن حزم الضوابط الفقهية عند ابن حزم ::املبحث الرابعاملبحث الرابع

  :ثالثة مطالبوفيه 
  

  . عامة الضوابط الفقهية عند الفقهاءمصادر: املطلب األول
  

  . خاصة الضوابط الفقهية عند ابن حزممصادر: املطلب الثاين
  

  .حزماملالمح العامة للضوابط الفقهية عند ابن : املطلب الثالث
  
  
  



 ٧٤

  )١( عامة الضوابط الفقهية عند الفقهاءمصادر  ::املطلب األولاملطلب األول
  

 ليست حمصورة على مصدر     ،إن مصادر تكوين القواعد والضوابط الفقهية عند الفقهاء       
واحد أو استدالل معني، فمنها ما يكون معتمداً على نصوص الشرع، ومنها مـا يكـون                

 اليت اسـتمد منـها      صادرذا املطلب أهم امل   معتمداً على القياس والعلل، وسوف أذكر يف ه       
  : _إن شاء اهللا _   وذلك باختصار يوضح املقصود،الفقهاء الضوابط الفقهية

  
 نصوص الشرع  .١

 
من أقوى مصادر الـضوابط الفقهيـة،       املستمدة من نصوص  الشرع،      وتعد هذه الضوابط    

ها على النـصوص    ، وبناؤ دالل، لكنها ليست يف مرتبة واحدة     وأرسخها وأرجحها يف االست   
الضابط علـى مراتـب     يف وضع   د منها   استفيالنصوص اليت   الشرعية ليس على منط متساو ف     

  :كالتايل
أخـذ هبـا   اليت ضوابط تفيد الو ، الصادر من الشارع    لفظها نفسبنصوص  الأن تكون    �

 .الفقهاء
الولد للفراش وللعـاهر    ،  )٣(ال وصية لوارث  ،  )٢(سكر مخر وكل مخر حرام    كل م : مثل

  .اخل..)٤(احلجر

                                                 
وما بعدها، إال أنه عرب بلفظ القواعد،  ومن املعلـوم           ١٩٥هذا املطلب ملخص من القواعد الفقهية للباحسني ص       )  ١(

اً، تشترك مع القاعدة يف كوما قضية كلية أو حكم أغليب تندرج حتته جزئيات كـثرية،                أن الضوابط كما تقرر سابق    
  . وما بعدها٧٥، علم القواعد الشرعية لنور الدين خادمي ص٣٠الوجيز يف إيضاح القواعد للبورنو ص: وينظر أيضاً

  ).٢٠٠٣(م، برقم باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرا_ ٧كتاب األشربة، _ ٣٦صحيح مسلم، )  ٢(
 ).٢٨٧٠(باب ما جاء يف الوصية للوارث، _ ٦كتاب الوصايا، _ ١٢سنن أيب داود، )  ٣(

  ).٢١٢٠(باب ما جاء ال وصية لوارث، _ ٥، كتاب الوصايا عن رسول اهللا _ ٢٨سنن الترمذي، 
  ).٣٦٤١(باب إبطال الوصية للوارث، _ ٥كتاب الوصايا، _ ٣٠سنن النسائي، 
  ).٢٧١٣(باب ال وصية لوارث، _ ٦كتاب الوصايا، _ ٢٢ سنن ابن ماجه،

  .واحلديث صححه األلباين
 =      ).٢٠٥٣(باب تفسري املشبهات،_ ٣كتاب البيوع، _ ٣٤صحيح البخاري، )  ٤(



 ٧٥

 : وهو كالتايل تكون النصوص دالة على الضابط بطريق االجتهادوأ �
  .واإلمجاعأالسنة أو أن تكون الضوابط الفقهية مستنبطة من الكتاب   _

  )١(.ما مل يتغري أحد أوصافه فهو طهور، وهو مستنبط من السنةكل : مثل قوهلم
 
  .علل واالجتهاد يف معرفتهااستنباط النصوص دالة على الضوابط بطريق الأن تكون  _
:  من قوله     عن طريق التعليل    حيث استنبطت  ،)٢(ال جيمع بني معاوضة وتربع     :قوهلم مثل
  )٣(."ضمن، وال بيع ما ليس عندكيوبيع، وال شرطان يف بيع، وال ربح ما مل ال حيل سلف " 
  
ـ     )٤(الة على الضوابط بطريق االستقراء    نصوص د الأن تكون    _ صوص مث  ، أي اسـتقراء الن

  .ندرج حتته الكثري من اجلزئياتيالتوصل بعد ذلك إىل حكم كلي 
  
 .نصوص العلماء واألقوال املخرجة هلم .٢

  )٥(".طهارة حىت يستيقن النجاسةلاألرض على ا" : قوله_رمحه اهللا  _ كما جاء عن الشافعي

                                                                                                                                               
  ).١٤٥٧(وتوقي الشبهات، الولد للفراش باب _ ١٠كتاب الرضاع،_ ١٧صحيح مسلم، = 
إن املاء ال ينجسه شيء إال ما غلب على رحيه وطعمـه            :"  مرفوعاً ي  من حديث أيب أمامة الباهل     ه مستنبط لعل)  ١(

  ."ولونه
 ).٥٢١(باب احلياض، _ ٧٦كتاب الطهارة، _ ١سنن ابن ماجه، 

  ).٢٦٤٤(السلسة الضعيفة: واحلديث ضعيف ينظر
  .١/٣٨، املغين٣٣اإلمجاع البن املنذر ص: ينظر.إال أن أهل العلم جممعون على معناه

  .٢٠٣لنورانية البن تيمية صالقواعد ا)  ٢(
  ).٣٥٠٤(باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، _ ٧٠كتاب البيوع، _ ١٧سنن أيب داود، )  ٣(

  ).١٢٣٤(باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك ، _ ١٩كتاب البيوع ، _ ١٢سنن الترمذي، 
  .حسن صحيح: وقال عنه األلباين

)٤  (حكم حبكمها على أمر يشمل تلك         : " بقولهاالستقراء   _ رمحه اهللا   _ الغزايل  اإلمام  ف  عرتصفح أمور جزئية لي
  ."اجلزئيات

، االسـتقراء وأثـره يف      ٣/٢٩٨، املوافقات للشاطيب  ٤٤٨شرح تنقيح الفصول للقرايف ص    : ، وينظر ٤١املستصفى ص 
  .وما بعدها٣١ص للسنوسي القواعد األصولية والفقهية 

  .٢/١١٤األم   )٥(



 ٧٦

  
  الفقهية من تراث العلماءبطواضختريج ال .٣

لنظر يف اجلزئيات املنقولة    ط األئمة الفقهية،  من خالل ا      واملراد هنا التوصل إىل قواعد وضواب     
  :عنهم ومن هذه الطرق

  
 .االستقراء �

مثل  مث وضع ضابط يشملها،      ، واجلزئيات الفقهية اليت تكلم فيها     فقيهويعين استقراء فتاوى ال   
، فإنـه مـىت جلـس عامـدا         إلحرام به قائما إال حتية املسجد     ليس لنا نفل جيب ا     ": قوهلم
   )١(".فاتت

  
 .القياس �

وهو كأن يتكلم اإلمام يف مسألة فيقاس عليها مسائل أخرى، فيوضع لذلك ضابط يـشمل               
 . على العلة اجلامعة بينهما بناًء،وغريهاعليها هذه املسألة املنصوص 

  )٢(."كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أوىل" : مثل قوهلم
  
  
  
  
  

    
 

                                                 
  .، حيث نسبه السيوطي إىل القمويل يف اجلواهر٦٨٣ائر للسيوطي صاألشباه والنظ)  ١(
  .٣٦٧األشباه والنظائر للسبكي ص)  ٢(



 ٧٧

  . خاصة الفقهية عند ابن حزم الضوابطمصادر  ::املطلب الثايناملطلب الثاين

  
يف يكون   ، وك  _رمحه اهللا   _ لقد تساءل الكثري عن الضوابط الفقهية عند ابن حزم          

وال يقول بغـري الكتـاب    ،ظاهري يف فقهه ال يعترف بالقياس     للرجل ضوابط وقواعد وهو   
  .والسنة واإلمجاع

رمحهم _ ء   الضوابط الفقهية بشكل عام عند الفقها      مصادرلذلك قدمت احلديث عن     
 أو بتعبري آخر مصادر القواعـد       ،ستخراجها وا الفقهية، لتتضح طريقة وضع الضوابط      _اهللا  

  .والضوابط الفقهية
وقد تبني أن القياس ليس املصدر الوحيد يف وضع الضوابط والقواعد الفقهية، فهنـاك              

ة اليت متثـل     يف وضع الضوابط الفقهي    _رمحه اهللا   _ ما ميكن أن يستفيد منه اإلمام ابن حزم         
النـصوص  رتضيه ومن ذلك كما مر معنا،       منهجه الظاهري بعيداً عن القياس والرأي الذي ي       

 وكـذلك يوجـد     ،ق االستنباط يمباشرة أو عن طر   على كثري من الضوابط     الشرعية الدالة   
  . الفقهية كطريق آخر لوضع الضوابطاالستقراء

 أو القاعدة   رح مبصطلح الضابط     مل يص  _رمحه اهللا   _ ومن املعلوم أن اإلمام ابن حزم       
 لتلك   يف شيء من كتبه، وإمنا كانت هذه األطروحة مبثابة تتبع وتقصي بقدر ما يسر اهللا              

 قد عرب عنه    _  رمحه  اهللا   _ اجلزئيات اليت يضمها وجيمعها حكم كلي يكون اإلمام ابن حزم         
بتتبـع الفـروع مث      م نفسي  فلم أقح   بنفسه، ، أما ما مل يعرب عنه اإلمام      يف ثنايا كتابه احمللى   

الوقت وإعمـال الفكـر     حتتاج إىل    من األمور اليت     ذلكصياغة حكم كلي جيمعها، إذ أن       
  .والذهن
  

إن أبا حممد مل يفرغ من حترير أصوله وقواعده إال أن           " :ظاهري ال عبدالرمحنيقول أبو   
   )١(."يكون ذلك يف مؤلفاته املفقودة اليت مل تصل إلينا

يف  تلك األحكـام الكليـة    يف وضع      _رمحه اهللا   _  ابن حزم    عليه فما الذي اعتمد    
  ؟ واليت جتمع الكثري من اجلزئيات املتناثرةمذهبه

                                                 
  .٣/١٠٦ابن حزم خالل ألف عام : ينظر) ١(



 ٧٨

 جيد أن الرجل يقدس الـنص الـشرعي مـن           _رمحه اهللا   _ إن املتتبع لفقه ابن حزم      
  شـيئا   أن يورد   بينهما، ومل حيتج ساعة ما إىل      فرقةتالدون  بة وعلى حد سواء     الكتاب والسن 

 إال إذا أراد أن يورد األقيسة لـيفحم مـن خـالفهم حبجـة               من األقيسة ليستنبط وجيتهد   
  : التايلىلإفكانت أكثر ضوابطه مستندة ، )١(مناهجهم
  
 :استفادته من النصوص الشرعية وهي على مراتب .١
  
 فيأخذ به حرفياً علـى عمومـه دون         على وفق ما جاء به النص،     الضابط   عرب عن يأن   �

 . إال أن يأيت نص آخر خيصص ذلك النصزيادة أو نقصان
، حيث يأخذ به ابن حزم على       )٢(".حرام فأكله   كل ذي ناب من السباع    : "مثل قوله   

  . وهكذا،عمومه مث خيص منه الضبع حيث جاء النص بإخراجه
 
على ما جاء يف ظـاهر      و ،مام يف حكم    و منه العم  ستنبطينصاً  الضابط  دليل  أن يكون    �

 ألنه فهم من الـنص كـذلك   ؛ كضابط مستقيمن هذا العموم   ع فيكون تعبريه النص،  
دون إعمال قياس وعلة، األمر الذي ال مينع وجود استثناء عنده من هـذا الـضابط                ب

السنة دون تفريق  لوجود نص آخر فهو يعمل النصوص الصحيحة سواء من الكتاب أو         
  :واألمثلة على تلك الضوابط كثرية منها.فيما بينهما

 )٣(.لدها  بالدباغكل ميتة يطهر ج .١
  )٤ (.التيمم طهارة تامة .٢
 )٥(.املؤمن طاهر حيا وميتا .٣
 

                                                 
  .٤٣٦ابن حزم أليب زهرة ص: ينظر)  ١(
 من  باب حترمي أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب          _ ٣كتاب الصيد والذبائح،    _ ٣٤صحيح مسلم،   )  ٢(

  ).١٩٣٣(الطري، برقم
 ).سيأيت خترجيه". (أميا إهاب دبغ فقد طهر: " فهذا الضابط مستنبط من قوله . ١/١٥٤احمللى)  ٣(
 )٦:املائدة (.اآلية  ولَكن يرِيد ليطَهركُم:  فهذا الضابط مستنبط من قوله تعاىل.٧٧ ،٢/٦٣احمللى ) ٤(
 ).سيأيت خترجيه" (سبحان اهللا إن املؤمن ال ينجس: "  مستند إىل قوله وهو.٥/١١٣ و ٢/١٩احمللى: ينظر)  ٥(



 ٧٩

 مث يبين على هـذا االسـتقراء        ،ئهااستقراعن طريق   تكون استفادته من النصوص      أن �
 امتاز بقـوة حفظـه وتتبعـه    _رمحه اهللا _ ضابطاً أو قاعدة عامة، فاإلمام ابن حزم      
 .للنصوص ومتييزه بني صحيحها وسقيمها

 : هذا املسلك_رمحه اهللا _ من تلك الضوابط اليت سلك فيها و
  )١(. بقتله فال ذكاة له كل ما أمر  .١
  )٢(. عن قتله فال حيل أكله كل ما ى  .٢
  )٣(. ال يكون إجناز الوعد الزماً إال إذا وعد بواجب عليه .٣
 

  :)٤(استفادته من االستصحاب. ٢
  

 مع املستجدات والنـوازل     _رمحه اهللا   _  ابن حزم  كيفية تعامل عن  وقد تساءل الكثري    
ه عالقة بالقياس والعلة وقضايا سـد  لتنبذ كل ما اليت  ،ظاهريةالاحلادثة على ما هو عليه من    
  .الذريعة واملصاحل وحنو ذلك
رمحه اهللا _ عتمد عليه عند ابن حزم اخمرجا وأصال _ يف احلقيقة_  فكان االستصحاب

 دون احلاجة إىل إعمال القياس وغريه من األصـول          ،ميف معرفة كل ما استجد من أحكا      _ 
كثري ال التعبري عن  يف   _رمحه اهللا   _ من الطرق اليت اعتمد عليها      اليت ال يعتد هبا، وكان أيضا       

  .ابط الفقهيةالضومن 

                                                 
 .٨/٤٦احمللى)  ١(
 . ٥٥ ،٨/٤٨احمللى)  ٢(
 .٨/١٨١احمللى)  ٣(
 .هو إبقاء ما كان على ما كان عليه النعدام الغري: االستصحاب)   ٤(

م الدليل على التغيري، فهو يقيد األصل       بقاء حكم األصل الثابت بالنصوص حىت يقو      _  رمحه اهللا   _ وهو عند ابن حزم     
بأنه جيب أن يكون مبنياً على النص وليس على جمرد أصل ثابت من اإلباحة األصلية، وإن كان التقييد بالنص ال مينـع                      

ـ     َأل ولَكُم في ا   :أن يدخل يف عمومه أن كل شيء باق على اإلباحة حبكم النص العام             إِلَى ح اعتمو قَرتسضِ منيٍر  
 .إىل أن جييء دليل مغري )٣٦:البقرة(

، موسوعة مـصطلحات أصـول الفقـه عنـد     ٣٦٩، ٣٦٨، ابن حزم أليب زهرة ص  ٥/٥اإلحكام البن حزم    : ينظر
  .١/١٤٣املسلمني



 ٨٠

فنفاة القياس ملا سدوا على نفوسهم باب التمثيـل         : " _رمحه اهللا    _ )١(يقول ابن القيم  
 احتـاجوا إىل    ،ر احلكم واملصاحل وهو من امليزان والقسط الذي أنزلـه اهللا           واعتبا ،والتعليل

  )٢(".توسعة الظاهر و االستصحاب
  
أن النصوص الشرعية كافية لكل زمـان ومكـان، وأن          يرى   _رمحه اهللا   _ ابن حزم   ف

ي ا ال ينبغ  تشريع _رمحه اهللا   _ اليت يعتربها   و ،إيراد األقيسة يف   وال حاجة    ،الشرع قد اكتمل  
  . وليس هذا معرض مناقشة أقواله يف القياس،أن يكون إال هللا 

  
واضحاً جلياً يف كتاب الطهارة، حيث اعتمد كثرياً على استصحاب          املسلك  وقد كان هذا    

  :األصل يف بقاء الطهارة كما جاء يف قوله
 )٣(.ليس كل حرام جنسا، وال جنس إال ما مساه اهللا جنسا .١
  )٤(.والنجس ال يطهر مبالقاة الطاهر، جسالطاهر ال ينجس مبالقاة الن .٢
 )٥ (.الطهارة ال ينقضها إال األحداث أو نص وارد بانتقاضها .٣

  

   
  
  

    
 

                                                 
هو مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، املشهور بابن قيم اجلوزية، ولـد                     ) ١(

واسع العلم، عارفًا باخلالف ومذاهب السلف، وقد الزم شيخ اإلسالم ابن تيميـة             _رمحه اهللا   _ كان  .هـ٦٩١عام  
  .هـ٧٥١زاد املعاد، وإعالم املوقعني، وبدائع الفوائد، وغريها، تويف عام : وأخذ عنه، من أشهر مؤلفاته

  .٣/٤٠٠الكامنة، الدرر ٥/١٧٠، الذيل على طبقات احلنابلة١٨/٥٢٣البداية والنهاية: ينظر
  .١/٢٥٩إعالم املوقعني ) ٢(
 .١/١٥٤احمللى )  ٣(
 .١٦٤ ،١/١٦٢احمللى)  ٤(
  .٢/٧٠احمللى)  ٥(



 ٨١

  املالمح العامة للضوابط الفقهية عند ابن حزم: املطلب الثالث
  
   ليجد فيها روح      ،_رمحه اهللا   _ ا ابن حزم    متسك هب إن الناظر يف الضوابط الفقهية اليت        .١

والدليل من الكتاب أوالسنة، وهذا ملموس يف أكثر الضوابط اليت وقفت عليها يف             النص  
 .باب العبادات

، فهو أصويل يأخذ بـالعموم      اكثري على دالالت األلفاظ   _رمحه اهللا   _ يعتمد ابن حزم     .٢
 من الكتاب   اومه، ويأخذ بالتخصيص إذا كان نص      ويبقيه على عم   ،كما هو على ظاهره   

والتأويل نقل اللفظ عما اقتضاه     : " _رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    اع،  أو السنة أو اإلمج   
ظاهره وعما وضع له يف اللغة إىل معىن آخر، فإن كان نقله قد صح بربهان وكان ناقله                 
واجب الطاعة فهو حق، وإن كان نقله خبالف ذلك اطرح ومل يلتفت إليـه، وحكـم                

 )١(."لذلك النقل بأنه باطل
  : مثل، الفقهيةمن الضوابطوهذا واضح يف كثري 

  )٢(. صالتهبطلفإنه ي ،كل ما تعمد املرء عمله يف صالته مما مل يبح له عمله �

  )٣(.كل إقامة يف مسجد هللا بنية التقرب إليه، فهي اعتكاف �

  )٤(.ال جيزئ صيام أصالً إال بنية �
 
 على   حيث يبين  ،لغة اليت جاء هبا النص الشرعي     لاعتماده يف وضع الضوابط على فهمه        .٣

 :هذا الفهم ضابطاً يستقيم يف كثري من اجلزئيات الفقهية ومن ذلك
 )٥(.االستيعاب املسح ال يقتضي �
  )٦(.كل من عرض له ما مينعه من إمتام حجه أو عمرته فهو حمصر �

 
                                                 

  .١/٤٣اإلحكام البن حزم )  ١(
 .بتصرف ٤/٤٩ و ٣/٥١احمللى)  ٢(
 .٥/١٢٤احمللى)  ٣(
 .٦/١٠٩احمللى)  ٤(
 .١٠٠ ، ٧٢ ، ٦٦ ، ٢/٣٦احمللى) ٥(
 .٧/١٣٧احمللى )  ٦(



 ٨٢

 فاألصل عنده عدم احلكم     ، إىل االستصحاب  _رمحه اهللا   _ كثرياً ما يلجأ ابن حزم       .٤
و السنة أو اإلمجاع، فاالستصحاب كان خمرجا سهال        حىت يأيت الدليل من الكتاب أ     

 يغنيه عن اخلوض يف القياس األمر الذي يعتربه مبثابـة           _رمحه اهللا   _ عند ابن حزم    
 ، وجتد    ولناقل شرعه حممد     قول بالرأي يف دين اهللا وتشريع ال ينبغي إال هللا           

 :ذلك ملموساً يف  الضوابط التالية
  )١(.داث أو نص وارد بانتقاضهاالطهارة ال ينقضها إال األح �
 )٢(. بزكاة حمدودة موصوفة فال زكاة فيهكل ما مل يأمر به  �
كل ما مل يكن أكالً وال شرباً وال مجاعاً وال تعمداً لقيٍء وال معصية فهو مبـاح يف                   �

 )٣(.الصوم
  )٤(.احلائض والنفساء واملريض واملسافر واملتقيء عمداً: ال قضاء إال على مخسة  �
  )٥(.ارة على من تعمد الفطر يف رمضان إال على الواطئال كف �

 
 فيها إعمـال العقـل      _رمحه اهللا   _ عند ابن حزم    الفقهية  جتد الكثري من الضوابط      .٥

جمرد مجـود علـى       _يف العادة _ والنظر يف فهم النص، فليست املدرسة الظاهرية        
ص ودالالته لذهن والعقل يف فهم الناإعمال وليست بعيدة عن  ،ظاهر النص فحسب 

 مزيج من ذلك كله، فهو      _رمحه اهللا   _ وما حيمله من فقه، بل إن ظاهرية ابن حزم          
 ال  ، أمـر  اخلروج عنه إىل قياس    يقدس النص ويلزم نفسه بأخذ ظاهره ألن تأويله أو        

العقل والنظر يف فهم    يعمل  نفسه   ويف الوقت    ، على حد رأيه   ينبغي له أن خيوض فيه    
 _ كما سيأيت إن شاء اهللا يف ثنايا البحث        _  وهذا واضح  ،هالنص وما حيمله يف طيات    

 : قولهيف
 

                                                 
 .٢/٧٠احمللى)  ١(
 .٥/١٥٩احمللى )  ٢(
 .١٥٠ ،٦/١٤١احمللى )  ٣(
 .٦/١٢٧احمللى)  ٤(
 .صدر السابق نفسهامل)  ٥(



 ٨٣

 )١(.كل ما لبس على الرأس أجزأ املسح عليه �
 )٢(.كل ما لبس يف الرجلني أجزأ املسح عليه �
  )٣(.كل دم رأته احلامل  فليس حيضاً وال نفاساً �
 )٤(.إذا دخل وقت الرمي واحللق والنحر فقد بطل اإلحرام �
  )٥(.أو حنرها بنية التضحية، بذحبهاة أضحيةً إال ال تكون األضحي �
  )٦(.ال يكون إجناز الوعد الزماً إال إذا وعد بواجب عليه �

 
 فهـو   ، يف بعض الضوابط، مبنية عادة على نظرة حديثيـة         _رمحه اهللا   _ انفراداته   .٦

دليالً حلكم شرعي معني، فتجد سـبب خالفـه         احلديث الضعيف   يرفض أن يكون    
 هـو   _رمحه اهللا   _ هنا، وال خيفى أن من أهم ما يسبب انفراده          من  كثرياً ما يكون    

 . بالقياسخذعدم األ
لقياس، واضح يف الضوابط    وهذا االنفراد بسبب تضعيفه للحديث أو رفضه إلعمال ا           

 :التالية
 )٧(.ال وضوء جيب الزماً إال لصالة �

  )٨(.قيء عمداًاحلائض والنفساء واملريض واملسافر واملت: ال قضاء إال على مخسة  �
  )٩(.ال كفارة على من تعمد الفطر يف رمضان إال على الواطئ �

                                                 
 .١٠٠ ، ٧٢ ، ٦٦ ، ٢/٣٦احمللى)  ١(
  .٢/٧٠احمللى)  ٢(
 .١٢٠ ، ٢/٢٠ و ١/٢٤٤احمللى)  ٣(
 .٧/٨٦احمللى )  ٤(
 .٨/٢٢احمللى)  ٥(
 .٨/١٨١احمللى)  ٦(
 .٤/١٠٩احمللى)  ٧(
 .٦/١٢٧احمللى)  ٨(
 .صدر السابق نفسهامل)  ٩(



 ٨٤

 يف املعىن العام    بعضهم اجلمهور من أهل العلم، أو       _رمحه اهللا   _ قد يوافق ابن حزم      .٧
 ال يتوافق ابن حزم مع من وافقـه   ، لكن عند التخريج على الفروع     ،للضابط الفقهي 

 : بداية يف األصل العام ومن ذلك
 )١(. كل حرام جنسا، وال جنس إال ما مساه اهللا جنساليس �
  )٢(.كل فرض على املسلم فإن االعتكاف ال مينع منه �
  )٣(.ال حيل أكل ما ذبح أو حنر لغري اهللا �
 )٤(.كل ما أر الدم يف املتمكن منه فهو ذكاة �
 
  التعامـل  ه يف  مبنية على فقه   _رمحه اهللا   _  اإلمام ابن حزم     دجتد بعض الضوابط عن    .٨

  : قوله ومن ذلك)٥(، وكيفية اجلمع حينئذ التعارضعند حصولمع النصوص 
   )٦(.الكالم املأمور به مغلب على اإلنصات يف اجلمعة �
  )٧(.من نذر ما يبطل به فرض اهللا تعاىل فنذره باطل �

 
منحـى  سلوك  ،  _رمحه اهللا   _  ابن حزم    يتضح يف بعض الضوابط الفقهية اليت عند       .٩

وص، ومثال ذلك عندما حيكم بإبطال العبـادة إذا  ختللتـها            التشدد يف تطبيق النص   
 .املعصية املتعمدة
 ،وحقوقه على فرائض اهللا     _رمحه اهللا   _ تعظيمه وغريته الشديدة    ولعل ذلك من    

  : قولهمن ذلكو ،التساهل يف تعمد املعصية  الشديد عندإنكارهو
 

                                                 
 .١/١٥٤احمللى )  ١(
 .٥/١٣٠احمللى)  ٢(
 .٨/٥٤احمللى )  ٣(
 .٨/٨١احمللى )  ٤(
 كتابـه   :يف التعامل مع النصوص عندما يظهـر التعـارض للمجتهـد يف           _ رمحه اهللا   _ ينظر منهج ابن حزم     )  ٥(

  .٢/١٥٨اإلحكام
 .٥/٤٧احمللى )  ٦(
 .٦/١٣٨احمللى )  ٧(



 ٨٥

  )١(. صالتهبطلنه يفإ ،كل ما تعمد املرء عمله يف صالته مما مل يبح له عمله �
كل من تعمد معصية وهو ذاكر حلجه منذ أن حيرم إىل أن يتم طـواف اإلفاضـة                  �

  )٢(.ويرمي اجلمرة فقد بطل إحرامه
  
مثل قاعـدة الـضرورات تبـيح       يف ضوابطه،   لقواعد العامة للشرع    ا ظهور بعض  .١٠

مـن  احملظورات و قاعدة املشقة جتلب التيسري ما دامت مضبوطة بعدم خمالفة النص و            
 :ذلك

 )٣(.كل ما حرم اهللا عز وجل من املآكل واملشارب فهو عند الضرورة حالل �
  )٤(.كل ما استعصى فلم يقدر على أخذه ، فإن ذكاته كذكاة الصيد �
   )٥(.كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتايب فحالل أكله �

  
  
  

  
  

    
 

                                                 
 .بتصرف ٤/٤٩ ، ٣/٥١لىاحمل)  ١(
 . بتصرف٧/١٢٣احمللى )  ٢(
 .٨/٦٦احمللى)  ٣(
 .٨/٨٥احمللى )  ٤(
  .٨/٩٤احمللى)  ٥(



 ٨٦

  
  
  
  
  

  

  
كتاب الطهارة إىل اية كتاب     ل  الضوابط الفقهية من أو   :الفصل األول   

 األضاحي
  :وفيه سبعة مباحث

  
  الضوابط الفقهية من كتاب الطهارة: املبحث األول
   الضوابط الفقهية من كتاب الصالة:املبحث الثاين
  لضوابط الفقهية من كتاب االعتكافا: املبحث الثالث
   الضوابط الفقهية من كتاب الزكاة:املبحث الرابع
  ب الصيام الضوابط الفقهية من كتا:املبحث اخلامس
  الضوابط الفقهية من كتاب احلج: ساملبحث الساد
  الضوابط الفقهية من كتاب األضاحي: املبحث السابع

  
  

  



 ٨٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الضوابط الفقهية من كتاب الطهارة: املبحث األول
  
 



 ٨٨

  )١(.ليس كل حرام جنسا، وال جنس إال ما مساه اهللا جنسا. ١
  

  معىن الضابط
  

  تعريف النجِس
  :لغةً

 النون واجليم والسني أصل صحيح يدل على خالف الطهارة ، وشـيء             :)٢(يقول ابن فارس  
  )٣(.قذر، والنجس القَذَر: جنس وجنَس
  :اصطالحاً

ًء على االختالف يف علة النجاسة فقـسم جيعـل          اختلف أهل العلم يف تعريف النجاسة بنا      
ةً للنجاسة، وهذا مـا دفـع   م جيعل التحرمي املطلق علّ  ةً للنجاسة، وقس  االستقذار الشرعي علّ  

  )٤(.كثرياً من الفقهاء إىل القول بأن حترمي عني الشيء مستلزم لنجاسته
  

 مييل إىل أن االستقذار الـشرعي هـو سـبب           _اهللا   رمحه   _ويبدو أن اإلمام ابن حزم    
اهللا  رمحه   _تعريف النجس على اصطالحه     القول بأن   ن  مك في ،النجاسة وليس نفس التحرمي   

  . مستقذرة شرعاً بنص على ذلك من الكتاب أو السنةجاء ما يدل على أا كل عني  : _
 هنا إىل أنه ال يلزم من كون الشيء حرام أكلـه أو             _اهللا   رمحه   _حيث يشري ابن حزم     

،   أن يكون جنسا؛ ألن النجاسة أمر توقيفي من اهللا تعاىل أو رسـوله             ،لبسه أو حنو ذلك   

                                                 
 .١/١٥٤احمللى )  ١(
كان حنويا على طريقـة       أبو احلسني اللغوي القزويين الرازي،     ،هو أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب         )  ٢(

ذم اخلطـأ يف    ومقاييس اللغة،   وامل يف اللغة،    : هـ ، وله مؤلفات منها    ٣٢٩لد  الكوفيني، من أئمة اللغة واألدب، و     
  .هـ٣٩٥عام جامع التأويل يف تفسري القرآن، وغريها، تويف والشعر، 
  .١/١٩٣، األعالم للزركلي١/٣٥٢، بغية الوعاة للسيوطي ٧/٨٤ترتيب املدارك للقاضي عياض: ينظر

  .٦٤٧، خمتار الصحاح للرازي ص١٤/٥٣لسان العرب : وينظر. ٩٧٦معجم مقاييس اللغة البن فارس، ص)  ٣(
، ١/١١٠، مغين احملتـاج     ١/٥٦ ، حاشية الدسوقي   ١/٨٣شرح حدود ابن عرفة   ،  ١/١٨٣البحر الرائق :  ينظر  )  ٤(

  .٤ص لعبد ايد صالحني أحكام النجاسات، ١/٦٠، شرح العمدة البن تيمية١/٢٩١التوضيح للشويكي 



 ٨٩

، وإال بقينا على األصل املتفق عليه وهو بقـاء           من نص آخر يدل على جناسة العني       اًبد إذ فال
  .الطهارة

حيـث   _اهللا   رمحه   _وممن بني العالقة بني التحرمي والنجاسة،  شيخ اإلسالم ابن تيمية            
  )١(.إن كل جنس حمرم األكل وليس كل حمرم األكل جنساً: قال

يف األعيـان الطهـارة وأن       واحلق أن األصل      :"_اهللا   رمحه   _)٢(يقول اإلمام الصنعاين  
مة طاهرة، وكذا املخدرات والسموم القاتلـة ال        حمر التحرمي ال يالزم النجاسة فإن احلشيشة     

وأما النجاسة فيالزمها التحرمي فكل جنس حمرم وال عكـس وذلـك ألن   .دليل على جناستها  
ل فاحلكم بنجاسـة العـني حكـم        احلكم يف النجاسة هو املنع عن مالبستها على كل حا         

   )٣(".بتحرميها خبالف احلكم بالتحرمي
  

وبالرغم من أن كثرياً من أهل العلم قد يسلم هبذا الضابط، إال أم غري متفقني على كل                 
  : )٤(األعيان النجسة يف الشرع، وذلك يرجع إىل أسباب أخرى أمهها

ياء الطهارة، فمن رأى أن األدلة       مع قاعدة األصل يف األش     ةسانجاحلكم بال تعارض أدلة    �
ضعيفة ال تقوى على معارضة هذه القاعدة غلّب الطهارة عمالً هبذه القاعـدة وكـان               
استصحاب الرباءة األصلية دليالًً  له، ومن رأى يف أدلة التنجيس قوة ترجحهـا علـى                

  .القاعدة غلّب النجاسة
هارة سوى قاعدة األصـل يف      تعارض أدلة التنجيس يف ظاهرها مع األدلة الدالة على الط          �

 .األشياء الطهارة

                                                 
د والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتايب الطهارة والصالة لشيخنا الـدكتور ناصـر امليمـان                    القواع: ينظر)  ١(
  .٣٤٣ص

ولد  هو حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين الكحالين الصنعاين أبو إبراهيم عز الدين املعروف باألمري،                )  ٢(
سبل السالم، توضيح األفكار    :  املطلق، له مؤلفات منها    اإلمام الكبري اتهد  : هـ، قال عنه الشوكاين   ١٠٩٩بكحالن  

  .هـ١١٨٢تويف . شرح تنقيح األنظار، املسائل املرضية يف بيان اتفاق أهل السنة والزيدية وغريها
 .٦/٢٩٨، األعالم٤١٤، التاج املكلل ص٢/٥٢البدر الطالع: ينظر

  .٢٠ ،١٩اين صالدراري املضية للشوك: ، وينظر١/١٥٨سبل السالم للصنعاين )  ٣(
  .٢٧أحكام النجاسات لعبد ايد صالحني ص: ينظر)  ٤(



 ٩٠

 جناسة بول ما يؤكل حلمه،       : مثل ، بني أهل العلم يف مسائل كثرية      االختالفويتضح هذا   
  .وجناسة اخلمر،  وجناسة املشركني وغريها من املسائل

 مجهور أهل العلم؛ هو القول بنجاسة       _اهللا   رمحه   _ومن أبرز ما خالف فيه اإلمام ابن حزم         
  .)١(شركني النجاسة احلقيقية وقد أورد استدالالته وردوده على املخالفني يف كتابه احمللىامل
  

  أدلة الضابط
  

ميكن االستدالل هلـذا     ولكن   ، شيئًا من األدلة على هذا الضابط      _رمحه اهللا   _ مل يذكر   
الضابط  بأن األصل يف األشياء الطهارة وال ينتقل عنه إال بدليل آخر يقـوى علـى رفـع                   

  .ألصلا
 معلوم من كليات الـشريعة      الطهارة األصلاعلم أن كون    : " )٢(يقول اإلمام الشوكاين  

 واألصـل   ،يستلزم تكليف العباد حبكم    اا، وال ريب أن احلكم بنجاسة شيءٍ      املطهرة وجزئي 
   )٣(".اليت تعم هبا البلوى الرباءة من ذلك والسيما من األمور

 مما ال ينبغي أن يقع فيه خالف، مث ليس من           الطهارة األصلوكون   " :_رمحه اهللا    _ ويقول
  بل يقف على ذلك     ، عن وجود ما ينقل عنها     الطهارة األصلسأل من عرف أن     الورع أن ي 

  )٤(. حىت يبلغ إليه الناقلاألصل

                                                 
جناسة عني الكافر ولعابه وكل جزء من أجزائه، وهو مذهب الزيدية ومروي عـن              _ رمحه اهللا   _  ابن حزم    ىير)  ١(

احملقـق  على أن املشرك ليس بنجس الذات، وقد استنكر         فاجلمهور من أهل العلم      أما    واحلسن البصري،  ابن عباس   
  .رمحه اهللا_ القول بنجاسة املشرك العينية عند تعليقه على رأي ابن حزم_  رمحه اهللا _ أمحد شاكر 

، ٢/٥٠٠فتح القدير للـشوكاين ،  ٤/٥٧، تفسري أيب السعود   ٦/٢٠، التفسري الكبري للرازي   ١٦٢_ ١/١٦٠احمللى: ينظر
  .٢٠،١٩الدراري املضية شرح الدرر البهية للشوكاين ص

 وله تآليف كثرية يف التفسري و احلديث        ،هـ١١٧٣مد بن علي بن حممد بن عبداهللا الشوكاين الصنعاين ولد           هو حم ) ٢(
 نيل األوطار، الدرر البهية يف الفقه، إرشاد الفحول يف أصـول الفقـه، البـدر                ،فتح القدير يف التفسري   :  منها ،وغريها
  .هـ١٢٥٠عام_رمحه اهللا _ تويف . الطالع
 .٦/٢٩٨، األعالم٤٤٣، التاج املكلل ص٢/١٠٦عالبدر الطال: ينظر

  .٢١الدراري املضية ص)  ٣(
 . ١/٦٠السيل اجلرار)  ٤(



 ٩١

  فروع على الضابط
  
وال جيب إهراقه ألنه مل يـنجس؛       ،  )١(مع أنه ذو ناب من السباع     طهارة ما ولغ فيه اهلر       .١

    )٢(.ستفاد مما يف اإلناء مث يغسل مرةً واحدة فقط للحديث الوارد يف ذلكبل ي
   )٣(.طهارة احلرير والذهب مع أما حرام على الرجل .٢
  )٤(.طهارة احلشيش وكذا املخدرات والسموم القاتلة مع حرمتها .٣
  

                                                 
أنه ال عالقـة بـني      _ رمحه اهللا   _ وقد جاء النص بتحرمي كل ذي ناب من السباع، ولكن كما يرى ابن حزم               )  ١(

  .التحرمي والنجاسة
  .١/١٥٤احمللى: ينظر)  ٢(

_ رمحـه اهللا    _ حيث رفعه ابن حزم     ." غ الكلب يف اإلناء فاغسله سبع مرات، واهلر مرة        إذا ول " واحلديث املقصود هو  
: ، ويقول الشيخ األلباين  عن احلـديث        ، وأشار احملقق أمحد شاكر إىل أنه موقوف على أيب هريرة             إىل الرسول   

  ."صحيح موقوف، وصح أيضا مرفوعا"
  ).٧٢(،)٧١(ب الوضوء بسؤر الكلب، برقمبا_ ٣٧كتاب الطهارة، _ ١سنن أيب داود، : ينظر

  .١/١٥٤احمللى: ينظر)  ٣(
  .١/١٥٨سبل السالم : ينظر)  ٤(

ويفيت بعضهم اليوم حبرمة ما يسمى بزيت احلشيشة، وهو زيت يساعد على ظهور الشعر وإطالته، وبنوا هذه احلرمـة                   
، فيمكن القول بطهارة هذا الزيـت وجـواز         وأما باعتبار هذا الضابط الذي معنا     . على اعتبار القول بنجاسة احلشيشة    

  .استخدامه، ألن حترمي احلشيشة كمخدر ال يستلزم جناستها



 ٩٢

  )١(كل ميتة يطهر جلدها  بالدباغ. ٢
  

  معىن الضابط
  

  تعريف امليتة
:  قيل ،يتة بالتشديد  وأصلها م  ،ف أنفه، واجلمع ميتات    احليوان ما مات حت    املْيتة من : لغة

يتة األناسي ألنه األصل، والتزم التخفيف يف غري األناسي فرقاًَ بينـهما،            والتزم التشديد يف م   
  )٢(.وألن استعمال هذه أكثر من اآلدميات فكانت أوىل بالتخفيف

غري مشروعة، إما يف الفاعل أو يف املفعول،         ما مات حتف أنفه أو قُتل على هيئة         : شرعاً
فما ذبح للصنم أو يف حال اإلحرام أو مل يقطع منه احللقوم فهو ميتة، وكذا ذبـح مـا ال                    

  )٣(.يؤكل
كـذلك  و: " مث قال . أن امليتة هي ما مات بغري ذكاة      : وجاء يف شرح حدود ابن عرفة     

ـ   يصدق على كثري مما ال تنفع        م امليتـة كـاخلرتير املـذكَّى    ذكاته أنه مذكّى وحكمه حك
  )٤(".وغريه
  

  تعريف الدباغة
، يلني وليزول ما به من رطوبة ونـنت       دبغَ اجللد دبغاً و دباغاً ودباغةً، عاجله مبادة ل        : لغة
والتعريف االصطالحي ال خيتلف عن     ،  الننت والرطوبات النجسة من اجللد    هي إزالة   : فالدباغة
  )٥(.اللغوي

                                                 
   . ١/١٥٤احمللى)  ١(
، خمتـار الـصحاح للـرازي       ١٦١ي ص للفريوز أباد القاموس احمليط   : وينظر. ٣٠١املصباح املنري للفيومي ص   )  ٢(
  .٦٣٩ص

  .١٠ أبواب املقنع للبعلي صاملطلع على:  ، وينظر٣٠١املصباح املنري ص)  ٣(
  .١/٩٢،٩١شرح حدود ابن عرفة )  ٤(
  . ٢٧٠، املعجم الوسيط ١٠، املطلع للبعلي ص١٠٧التعريفات للجرجاين ص: ينظر)  ٥(
 



 ٩٣

  يف هذا الضابط أن الدباغ بأي شيء طاهر؛ مطهر جللـد             _  رمحه اهللا _ يرى ابن حزم    
، وال خيص منه     إن شاء اهللا تعاىل    أخذاً بعموم األحاديث كما سيأيت    وذلك   ،ميتة كل حيوان  

  .شيئاً
فإذا ما  دبغ اجللد صار كجلد ما ذكي مما حيل أكله، وعلى هذا يطهر الدباغ جلد اخلرتيـر                   

  )١(.والكلب والسبع وحنوه
 فهو بعد الدباغ طاهر كله ال قبل الـدباغ،          ،أو وبر صوف أو شعر     يلحق  اجللد من      أما ما 

قد علم أن على جلود امليتة الشعر والريش والوبر والصوف فلـم يـأمر               ألن رسول اهللا    
  )٢(.بإزالة ذلك

  
  الرتاعحمل حترير 

له وقد اتفق أهل العلم على أن جلد ما يؤكل حلمه إذا ذكي فهو طاهر جـائز اسـتعما                 
  )٤(.واتفقوا أيضاً على جناسة جلد امليتة قبل الدباغ)٣(.وبيعه

وإمنا وقع اخلالف يف طهارة جلد امليتة بعد الدباغ، فاختلف أهل العلم يف ذلك بني قائل                
  .بطهارة اجللد بعد الدباغة، وبني قائل بعدمها

  .رة لكل جلد ميتةن الذين قالو بطهارة جلد امليتة بعد الدباغة اختلفوا يف عموم الطهاإمث 
واملذهب عنـد    )٥(.فاملذهب عند احلنفية على أن الدباغ مطهر لكل جلد ميتة خال اخلرتير           

واملذهب عند الشافعية أن الدباغ مطهر لكل جلد        )٦(.املالكية أن جلد امليتة ال يطهر بالدباغ      
ند احلنابلة أن   واملذهب املشهور ع   )٧(.ميتة إال الكلب واخلرتير وما تولد من أحدمها أو منهما         

   )٨(.ما كان طاهراً يف احلياة ويف رواية أن الدباغ يطهر جلد جلد امليتة ال يطهر بالدباغ،
                                                 

  .١/١٥٤احمللى: ينظر)  ١(
  ١/١٥٧احمللى: ينظر)  ٢(
  .١/١١١، اإلقناع البن القطان٤٤مراتب اإلمجاع البن حزم ص: ينظر)  ٣(
  . ١/٨٩، املغين البن قدامة١/٢١٦ اموع للنووي:ينظر)  ٤(
  .١/٣٥٥، حاشية ابن عابدين١/١٧٩، البحر الرائق البن جنيم١/٦٣فتح القدير البن اهلمام : ينظر)  ٥(
  .١/٩٢، حاشية الدسوقي١/١٦٥شرح اخلرشي ، ١/١٠٥مواهب اجلليل للحطاب دار الفكر : ينظر)  ٦(
  .١/٢٣٧ ، مغين احملتاج للخطيب الشربيين٦٦_١/٥٨احلاوي للماوردي ، ١/٦٩البيان للعمراين: ينظر)  ٧(
  .١/٥٤ ، كشاف القناع للبهويت١/٥٦ ، شرح منتهى اإلرادات للبهويت ١/٨٩املغين البن قدامة : ينظر)  ٨(



 ٩٤

مـن   )١( يف هذا الضابط أبو يوسف القاضي      _اهللا   رمحه   _وممن وافقهم اإلمام ابن حزم    
  )٤(.من املالكية)٣(وابن عبد احلكم)٢(وسحنون، احلنفية

  

فاحلق أن  : "  حيث قال   أيضاً اإلمام الشوكاين   _ رمحه اهللا    _وممن وافق اإلمام ابن حزم      
الدباغ مطهر ومل يعارض أحاديثه معارض، من غري فرق بني ما يؤكل حلمه وما ال يؤكـل                 

وهو الراجح ألن األحاديث الواردة يف هذا الباب ، مل يفرق فيها            : " مث قال يف هذا     .. حلمه  
   )٥(.هـ.أ"بني الكلب واخلرتير وما عدامها 

  

  أدلة الضابط
  

   دبغ )٧(أميا إهاب ":قولي مسعت رسول اهللا :  قالما،رضي اهللا عنه)٦(عن ابن عباس .١
  )٨(".فقد طهر

                                                 
  عـام   هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة األنصاري الكويف، اإلمام اتهـد، ولـد                  )  ١(

كتاب يف أدب القاضي على مذهب أيب حنيفـة،         واخلراج ،   : هـ ، وسعد بن حبتة صحايب، ولإلمام كتب منها        ١١٣
          .هـ١٨٢عام تويف رمحه اهللا يف بغداد وقد 
  .١٣/٢٤٠، معجم املؤلفني٥/٣٢٤، وفيات األعيان٣/٦١١، اجلواهر املضية٨/٥٣٥سري أعالم النبالء: ينظر

 ، احلمـصي األصـل    ،يه املغرب أبو سعيد، عبد السالم بن حبيب حسان بن هالل التنوخي           هو اإلمام العالمة فق   )  ٢(
  .هـ٢٤٠ت، املغريب القريواين املالكي، قاضي القريوان، وصاحب املدونة، يلقب بسحنون

 .٦٩، شجرة النور ص٣/١٥٣، وفيات األعيان٤/٤٥، ترتيب املدارك١٢/٦٣سري أعالم النبالء: ينظر
 لـه   ،هـ، وكان من أعلم أصحاب مالك مبختلف قولـه        ١٥٥ ولد مبصر    ،عبداهللا بن عبد احلكم   هو أبو حممد    )  ٣(

  .هـ٢١٤  عامتويف، املختصر الكبري واألوسط والصغري: تآليف منها
 .٥٩ص  شجرة النور،٣/٣٦٣ترتيب املدارك :ينظر

  .١/٩٢، حاشية الدسوقي١/٣٥٥، حاشية ابن عابدين١/٢٠٢املبسوط للسرخسي : ينظر)  ٤(
  .١/٦٢،٦١نيل األوطار  للشوكاين )  ٥(
 ، كان يسمى البحر لكثـرة       هو أبو العباس عبداهللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم، ابن عم رسول اهللا                )  ٦(

  .هـ٧٠عام : هـ وقيل٦٨علمه وحدة فهمه، وهو ترمجان القرآن وإمام التفسري، تويف بالطائف 
  .٣/٣٣١ سري أعالم النبالء،٣/٢٩٥بة، أسد الغا٣/١٦٩٩معرفة الصحابة: ينظر

  .إمنا يقال للجلد إهاب قبل الدباغ  فأما بعده فال: مفرد أهب وهو اجللد، وقيل: اإلهاب)  ٧(
 .٦٩، القاموس احمليط ص٩٠، املصباح املنري ص١/٩٠النهاية البن األثري: ينظر

  ).    =١٧٢٨(إذا دبغت، برقمباب ما جاء يف جلود امليتة _ ٧كتاب اللباس، _ ٢٢سنن الترمذي، )  ٨(



 ٩٥

، فدخل فيه كـل إهـاب   " ا إهابأمي :"  هو العموم يف قوله :وجه الداللة من احلديث  و
  . كان ملأكول اللحم أو غريهسواء

  
ا موالة مليمونة   هتيطع وجد شاة ميتة أُ    اهللا  أن رسول    ،ماعن ابن عباس رضي اهللا عنه     . ٢

ـ  : "قالوا إا ميتة، قـال " هال انتفعتم جبلدها  : "من الصدقة، فقال رسول اهللا       إمنـا حرم 
  )١(".أكلها

  
:  يف غزوة تبوك دعا مباء من عند امرأة،  قالت          أن نيب اهللا    ،  )٢(قبحعن سلمة بن املُ   . ٣

فـإن دباغهـا    : "بلى، قـال  : قالت" أليس قد دبغتها؟  : "ميتة، قال ما عندي إال يف قربة يل       
  )٣(".ذكاا

  
  )٤(فروع على الضابط

  
  )٥(.جواز بيع اجللود املدبوغة أيا كانت هذه اجللود .١
 .جواز الصالة على اجللود املدبوغة من أي حيوان كانت  .٢

                                                                                                                                               
  ).                   ٤٢٤١(باب جلد امليتة، برقم_  ٤كتاب الفرع والعترية، _ ٤٢سنن النسائي، = 

  . واللفظ له) ٣٦٠٩(باب لبس جلود امليتة إذا دبغت، برقم _ ٢٥كتاب اللباس، _ ٣٢سنن ابن ماجه، 
 .واحلديث صححه األلباين

  ). ٢٢٢١(باب جلود امليتة قبل أن تدبغ،برقم_ ١٠١ب البيوع،كتا_ ٣٤صحيح البخاري، )  ١(
 .واللفظ له). ٣٦٣(باب طهارة جلود امليتة،برقم_ ٢٧كتاب احليض،_ ٣صحيح مسلم، 

ـ     بن احلارث اهلذيل ، سكن البصرة وكين      ) وقيل عقبة (هو سلمة بن صخر بن عتبة     )  ٢(  مـع   ا بأيب سنان، شهد حنين
  . بن أيب وقاص ، وفتح املدائن مع سعدالرسول 
  .٢/٥٠٢، أسد الغابة٣/١٣٤٤معرفة الصحابة، ٢/٦٤٢االستيعاب: ينظر

  .صححه األلبايناحلديث و).٤٢٤٣(باب جلود امليتة، برقم_ ٤كتاب الفرع والعترية، _ ٤٢سنن النسائي، )  ٣(
  .١٥٧ ، ١/١٥٤احمللى : ينظر)  ٤(
واألحذية وحنوها املصنوعة من جلود التماسيح والثعـابني        ويدخل يف هذا ما يباع اليوم يف األسواق من احلقائب           )  ٥(

  .والنمور وغريها



 ٩٦

 يف ذلـك مـا       بلبس وحنوه إذا ما دبغت، ويدخل      كل اجللود املدبوغة  جواز االنتفاع ب    .٣
 .يلحق اجللد من صوف وريش وشعر ووبر

 
  املستثنيات

  
:" _اهللا   رمحـه    _يقول ابن حزم  . ال حيل االستفادة من شعر اخلرتير حىت بعد دبغ جلده          .١

ألن ؛  بشيء منه  ال حيل أن يتملك وال أن  ينتفع       ، وأما شعر اخلرتير وعظمه فحرام كله       

 ÷ρr& zΝ: قال _ تعاىل _اهللا   óss9 9ƒ Í”∴ Åz … çµ ¯ΡÎ* sù ê[ ô_Í‘ والضمري راجـع  إىل      )١( اآلية

 ‘ §ô_Í:بقوله تعـاىل  ، والرجس واجب اجتنابه  ، فاخلرتير كله رجس  ، أقرب مذكور 

ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑtã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tGô_$$sù öΝ ä3 ª=yès9 tβθßsÎ=ø è?  حاشا اجللد فإنه بالـدباغ      )٢(اآلية 

 )٣(".رأميا إهاب دبغ فقد طه:" طاهر بعموم قوله
  
  )٤(.ال حيل دبغ جلد اإلنسان وال سلخه وال بد من دفنه وإن كان كافراً .٢

                                                 
  .١٤٥سورة األنعام من اآلية )  ١(
  .٩٠سورة املائدة من اآلية)  ٢(
  .٩٣سبق خترجيه ص، واحلديث ١/١٥٨احمللى : ينظر)  ٣(

  . ٩٢ص: ينظر. جلدا من أن الشعر تابع للسابقًوالحظ أن رأيه هنا يف شعر اخلرتير يتناقض مع ما قرره 
  .١/١١١، اإلقناع البن القطان٤٤، مراتب اإلمجاع البن حزم ص١/١٥٥احمللى: ينظر)  ٤(



 ٩٧

 )١(كل ما يؤكل حلمه فهو طاهر. ٣
  

  معىن الضابط
  

هذه الكلية من ضوابط كتاب الطهارة، وتفيد عموم احلكم بطهارة ما يؤكل حلمه مـن    
النص الذي حيكم   فيه    إال ما جاء    وطهارة أجزائه وكل ما يتصل به،      احليوانات طهارة تامة،  

  . يف املستثنيات إن شاء اهللا تعاىلبالنجاسة واحلرمة كما سيأيت
 أن كـل شـيء      : هو _رمحه اهللا   _ وضابط ما حيل أكله من احليوانات عند ابن حزم          

  :ىل قوله إذلك يف   مستنداً )٢(.حالل إال ما جاء نص بتحرميه

  uθèδ “Ï% ©! $# šY n=y{ Ν ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $YèŠ Ïϑy_ وقولـه    )٣(اآلية ،:  ≅ è% Hω ß‰É` r& 

’ Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’ n<Î) $·Β§ pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµ ßϑyèôÜ tƒ وقولـه    ،)٤(اآلية : ô‰s% uρ Ÿ≅ ¢Ásù Ν ä3 s9 $̈Β 

tΠ § ym öΝ ä3 ø‹ n=tæ ٥(.اآلية(   

كاة لو أمكنت ذ : "قالحيث  أكل الفيل حيكم جبواز_ رمحه اهللا _ فابن حزم  ذلك وعلى
   )٦(."الفيل حلل أكله

  

  أدلة الضابط
  

  : "_رمحـه اهللا    _ حيث يقول ابن حزم      اإلمجاع على طهارة كل ما يؤكل حلمه،       .١
  )٧ (."فال خالف يف أنه طاهريؤكل حلمه كل ما 

                                                 
  .  ١/١٦٠احمللى: ينظر)  ١(
  .٨/٤٦احمللى: ينظر)  ٢(
  .٢٩سورة البقرة من اآلية)  ٣(
  .١٤٥سورة األنعام من اآلية)  ٤(
  .١١٩سورة األنعام من اآلية)  ٥(
  .٤٦، ٨/٤٢احمللى)  ٦(
 .١/١٦٠احمللى)  ٧(



 ٩٨

 
≅‘ : قوله   .٢ Ït ä†uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# ãΠ Ìh pt ä†uρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ø9 $#  يقول ابـن    )١(اآلية ،

فكل حالل هو طيب، والطيب ال يكون جنسا، بـل هـو             : " _رمحه اهللا   _ حزم  
طاهر وبعض الطاهر طاهر بال شك، ألن الكل ليس هو شيئا غري أبعاضـه، إال أن                

  )٢(."يأيت نص بتحرمي بعض الطاهر فيوقف عنده
  

  )٣ (فروع على الضابط
  

  .طهارة لعاب كل ما يؤكل حلمه .١
  .طهارة عرق كل ما يؤكل حلمه .٢
  .ة سؤر كل ما يؤكل حلمهطهار .٣
 .طهارة دمع كل ما يؤكل حلمه .٤

  
  املستثنيات

  
رمحه اهللا  _ يستثىن من هذا الضابط أمور، هي من احملرمات العامة كما يعتربها ابن حزم              

 فتكون مستثناة من مجلة الطاهر ويبقى سـائرها علـى           والدم،)٤(البول والرجيع : ، وهي _
  )٥(.الطهارة

                                                 
  .١٥٧ سورة األعراف من اآلية )١(
  .١/١٦٠احمللى)  ٢(
  .صدر السابق نفسهامل: ينظر ) ٣(
  .هو العذرة والروث، ومسي رجيعاً ألنه رجع عن حالته األوىل بعد أن كان طعاماً أو علفاً: الرجيع)  ٤(

  .١٤٤، القاموس الفقهي ص٢٣٤، خمتار الصحاح ص١/٦٤٠النهاية: ينظر
  .١/١٦٠احمللى : ينظر)  ٥(



 ٩٩

 )١(.والنجس ال يطهر مبالقاة الطاهر، اة النجسالطاهر ال ينجس مبالق.٤
  

  معىن الضابط
  

 هذا الضابط يفيد أن مالقاة العني الطاهرة للنجاسة، ليس سبباً يف أن يتحول الطاهر إىل               
 بل الصحيح أن حنكم ببقاء الطاهر على طهارتـه الـسابقة            ؛جنس ومن مثّ ال حيل استخدامه     

لنجاسة، وكذلك مالقاة العني النجسة للطهـارة ال        بشرط عدم تغري الطاهر مبالقاته لتلك ا      
  )٢(.تؤدي إىل حتول النجس إىل طاهر

وال حيرم إال   ، ال جناسة إال ما ظهرت فيه عني النجاسة        :" _رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    
  )٣(...".ما ظهر فيه عني املنصوص على حترميه فقط 

 مبا مازجه مـن جنـس أو        _طاهر  وأما إذا تغري لون احلالل ال     :" _ رمحه اهللا   _  ويقول
عمال احلالل فإننا حينئذ ال نقدر على است، أو تغري رحيه بذلك ،  أو تغري طعمه بذلك_حرام  

ولذلك وجب  ، واستعمال احلرام يف األكل والشرب ويف الصالة حرام       ، إال باستعمال احلرام  
 قدرنا علـى ختلـيص    ولو  ، ألنه تنجست عينه  الطاهر حرم وال    ال ألن احلالل    ، االمتناع منه 

  )٤(".لكان حالالً حبسبه، احلالل الطاهر من احلرام والنجس
  .يظهر أثر هذا الضابط يف املسائل واألحكام املتعلقة باملياه واملائعات األخرىو

  
  حترير حمل الرتاع

 إذا  ، من النيل والبحر وحنو ذلك      _املستبحر _ وقد اتفق أهل العلم على أن املاء الكثري       
  .سة فلم تغري له لوناً وال طعماً وال رحياً، أنه حباله ويتطهر منهالقته جنا

                                                 
  .١٦٤ ،١/١٦٢احمللى)  ١(
  .١/١٦٤ احمللى:ينظر)  ٢(
  .١/١٦٥احمللى)  ٣(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٤(



 ١٠٠

 فغريت املاء طعماً أو لوناً      ،واتفقوا أيضاً على أن املاء القليل والكثري إذا وقعت فيه جناسة          
  )١(.أو رحياً أنه جنس ما دام كذلك

غري املاء من املائعات  وأيضاً  يف ،واختلفوا يف ما عدا املاء املستبحر من املاء إذا كان قليالً      
   هل ينجس بتلك املالقاة أو ال؟،األخرى إذا ما اختلط بنجاسة ومل تغري أحد أوصافه

ينجس كـل   ومنهم من فرق فقال      كاحلنفية،   فمنهم من قال حبصول النجاسة يف كل مائع         
مـن  ، ومنهم   )٢( احلنابلة داملالكية ورواية عن  وهذا هو املذهب عند      مائع إال املاء فال ينجس    

 فإنه ينجس مبجرد املالقاة سواء تغري أو مل يتغري، وهو           )٣(اعترب بالقلتني، فما كان دون القلتني     
  )٤(.املذهب عند احلنابلة والشافعية

ومنهم من قال بعدم حصول النجاسة بتلك املالقاة أيا كان املائع، وأن العربة حبصول التغري               
   ._اهللا رمحه _ بتلك املالقاة، كما هو رأي ابن حزم 

  
  أدلة الضابط

  
  :ميكن االستدالل هلذا الضابط من جهتني

 من جهة أن األصل بقاء الطهارة، وأنه ال حيكم بزواهلا إال بدليل يقوى على إزالة                :أوالً
  . األصل

                                                 
، اإلقنـاع   ١٢اإلمجاع البن عبدالرب ص    ،٣٩ ، مراتب اإلمجاع البن حزم ص      ٣٣اإلمجاع البن املنذر ص   : ينظر)  ١(

  .١/٥٢، بداية اتهد١/٧٥البن القطان 
قدمها ابن قدامة يف املغين، أن املوائع األخرى كاملاء، والذي اختاره يف            _ رمحه اهللا   _ ويف رواية عند اإلمام أمحد      )  ٢(

  .شرح منتهى اإلرادات أنه ينجس ولو كثر مبجرد املالقاة
  .١/٤٠، كشاف القناع١/٣٥، شرح  منتهى اإلرادات١/٣٥، اإلنصاف١/٤٤املغين : ينظر

لَل وقالل، وهي اجلرة، بقدر ما يطيق اإلنسان املتوسط محلها لو ملئت ماء، وهي معروفة باحلجاز،                مجع قُ : القلة)  ٣(
  .لتر من املاء) ١٦٠,٥(وتساوي يف الوقت احلايل ما يقارب 

   .٣٣٦، معجم لغة الفقهاء ص٢/٤٨٦ النهاية البن األثري:ينظر
، الفواكـه   ١/١١٤ مواهـب اجلليـل      ،٣٣٢ ، ١/٣٣١، حاشـية ابـن عابـدين      ١/٥٠فتح القـدير  : ينظر)  ٤(

  .١/٣٥،اإلنصاف١/٤٤،املغين ١/١٢٥، مغين احملتاج١/١٩،املهذب للشريازي١/١٩٤الدواين



 ١٠١

وهذا يصلح لالستدالل عند ابن حزم على بقاء طهارة املاء وكل املائعات األخرى مع مـا                
  .لنجاسة، بشرط عدم التغري بتلك املالقاةحيصل من مالقاة للحرام أو ا
كل ما أحل اهللا تعاىل وحكم فيه بأنه طاهر فهو كذلك أبداً            : " وهو ما عرب عنه اإلمام بقوله     

وكل ما حرم اهللا تعاىل أو جنّسه فهو كذلك أبداً، ما            نص آخر بتحرميه أو جناسته،       ما مل يأت  
  )١(". فهو تعد حلدود اهللا تعاىل، وما عدا هذا مل يأت نص آخر بإباحته أو تطهريه

  
 من استدالالت عقلية أوردها      _رمحه اهللا  _ من جهة السنة وما جاء به ابن حزم          :ثانياً

  .على املخالفني
حىت لو حـصلت     ،ة دون بقية املائعات   تدالل على بقاء طهارة املاء خاص     وهذا يصلح لالس  

  :ك األدلة  ومن أهم تل،بشرط عدم التغريومالقاة حلرام أو جناسة، 
  
  من السنة  . أ
وهي )٣(اعةضأنتوضأ من بئر ب :     أنه قيل لرسول اهللا      ، )٢(عن أيب سعيد اخلدري    .١

      بئر يطرح فيها احليض وحلم الكالب والنن؟ فقال رسول اهللا     ت"  :    املاء طهـور ال
    )٤(".ينجسه شيء

   

                                                 
  .١/١٦٤احمللى)  ١(
 اإلمام ااهد ، مفيت املدينة، كان أحد الفقهاء اتهدين، شهد           ،هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن اخلزرج         ) ٢(

  .هـ، ودفن يف البقيع٧٤ويف يف املدينةاخلندق وبيعة الرضوان، ت
  .٣/٥٦اإلصابة ،٣/١٦٨سري أعالم النبالء، ٣/١٢٦٠معرفة الصحابة: ينظر

)٣  (ِبئر قدمية باملدينة بكسر الباء وضمها والضم أكثر: ضاعةبئر ب .  
  .٣٢ص ، املصباح املنري١/١٤٠النهاية البن األثري: ينظر

  . واللفظ له).٦٦( باب ما جاء يف بئر بضاعة،_٣٤كتاب الطهارة،_ ١سنن أيب داود،)  ٤(
 ).٦٦(باب ما جاء أن املاء ال ينجسه شيء،_ ٤٩كتاب الطهارة،_ ١سنن الترمذي،
          ). ٣٢٦(باب ذكر بئر بضاعة، _ ١كتاب املياه،_ ٢سنن النسائي،

  ).١٤(، إرواء الغليل)٤٧٨(املشكاة : صححه األلباين ينظراحلديث و



 ١٠٢

 _لناس بثالث فضلنا على ا   : " قال رسول اهللا    :  قال   ) ١(عن حذيفة بن اليمان    .٢
 وجعلت تربتها لنا طهـورا إذا مل        ،اوجعلت لنا األرض كلها مسجد     : "_ فيها وذكر
  )٢(.احلديث ."جند املاء

  )٣( .عم كل ماء ومل خيص ماًء من ماء أن الرسول من احلديث، ووجه الداللة 
  
لـى  إن املاء ال ينجسه شيء إال ما غلب ع        :"  مرفوعاً  )٤(حديث أيب أمامة الباهلي    .٣

 )٥(."رحيه وطعمه ولونه
 
  )٦(من االستدالالت العقلية اليت أوردها ابن حزم. ب
ألنـه إذا صـب علـى       ، أن املاء لو تنجس مبا يالقيه من النجاسات ما طهر شيء أبداً            .١

 .وهكذا أبداً، وإذا تنجس وجب تطهريه، م وال بدالنجاسة لغسلها، ينجس على قوهل
  
ألنه إذا  ؛ ة النجاسة لتنجست البحار واألار اجلارية كلها      لو أن املاء ينجس مبجرد مالقا      .٢

مث جيـب أن    ، ب أن يتنجس املاء الذي ميسه أيضا      تنجس املاء الذي خالطته النجاسة وج     
وهذا ال خملص منه، ايتنجس ما مسه أيضا كذلك أبد.  

                                                 
 واستـشهد   ا شهد أحد  ن،هاجريمن امل حذيفة بن حسل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان،            هو أبو عبداهللا،    )  ١(

وهو صاحب السر الذي أعلمـه      ،  املسلمني، فتصدق بدم أبيه وديته على املسلمني      قبل   حيث قتل خطأً من      ،أبوه فيها 
  .هـ٣٦عام  بأمساء املنافقني وأعيام، تويف باملدائن الرسول
  .٢/٣٦١ سري أعالم النبالء ،١/٥٧٢أسد الغابة، ٢/٦٨٦لصحابةمعرفة ا: ينظر

  ).٥٢٢(كتاب املساجد ومواضع الصالة،_  ٥صحيح مسلم،)  ٢(
  .١/١٧٧احمللى ) ٣(
بن عجالن بن احلارث الباهلي، وهو مشهور بكنيته أبوأمامـة، سـكن            : هو صدي بن عجالن بن وهب وقيل        )  ٤(

      .هـ٨٦:  وقيل،هـ٨١ة على قول بعضهم، تويف عامالشام وكان آخر من مات فيها من الصحاب
  .٣/٣٣٩، اإلصابة٦/١٩، أسد الغابة٢/٧٣٦االستيعاب: ينظر

  ).٥٢١(باب احلياض، _ ٧٦كتاب الطهارة، _ ١سنن ابن ماجه، )  ٥(
             ).٢٦٤٤(واحلديث ضعيف ينظر السلسة الضعيفة
  .١/٣٨، املغين٣٣املنذر ص اإلمجاع البن : ينظر. إال أن أهل العلم جممعون على معناه

  .١٧٧، ١/١٦٥احمللى: ينظر)  ٦(



 ١٠٣

ن املاء  أل، لو كان املاء ينجس مبجرد املالقاة للنجاسة ملا تطهر فم أحد من دم أو قيء فيه                .٣
  . وهكذا أبدا،إذا دخل يف الفم النجس تنجس

   
  فروع على الضابط

  
   )٢(. الكافر بشرط أن ال يظهر للعابه أثر)١(طهارة  سؤر .١
طهارة سؤر كل ما ال يؤكل حلمه من خرتير أو سبع أو محار أهلي  بشرط أيضا عـدم                    .٢

  )٣(.ظهور اللعاب
 عسل أو مرق أو طيب أو       اء ورد أو   من ماء أو زيت أو مسن أو لنب أو م          كل شيء مائع   .٣

مل يغري شيئا من لون ما وقع فيه وال من          وذا وقعت فيه جناسة أو شيء حرام         إ ،غري ذلك 
تعماله، والوضوء حالل بـذلك  فذلك املائع حالل أكله وشربه واس     ، رحيهطعمه وال من    

   )٤(.والتطهر به يف الغسل أيضا كذلك، املاء
ل، ألن اللنب حـالل      فاللنب حال  ، فحلب منه لنب   ،ذكيلو مات حيوان مما حيل أكله لو         .٤

 )٥(.فال حيرمه كونه يف ضرع ميتة بالنص،
  
  

                                                 
واجلمع ،   البقية من املاء وغريه    :وقيل،  ما يبقى من اإلناء من الشراب بعدما شرب       : البقية والفضلة، وقيل  : السؤر)  ١(

  .أسآر
ـ  ٣٧٦، القاموس احمليط ص   ٥١، املعجم يف بقية األشياء للعسكري ص      ٢/٢٢٦خمتصر العني   : ينظر م الوسـيط   ، املعج
 .٤١٠ص

من جناسة عني الكافر ولعابه وكل جزء من أجزائه، وهـو           _ رمحه اهللا   _ هذا الفرع مبين على ما يراه ابن حزم         )  ٢(
على أن املشرك ليس بـنجس      فاجلمهور من أهل العلم     أما   واحلسن البصري،  مذهب الزيدية ومروي عن ابن عباس       

_  القول بنجاسة املشرك العينية عند تعليقه على رأي ابن حزم         _   اهللا   رمحه_ الذات، وقد استنكر احملقق أمحد شاكر       
  . _رمحه اهللا
   .٢/٥٠٠فتح القدير للشوكاين، ٤/٥٧، تفسري أيب السعود٦/٢٠، التفسري الكبري للرازي١/١٦٢احمللى: ينظر

  .١/١٦٢احمللى: ينظر)  ٣(
  .١/١٦٤احمللى: ينظر)  ٤(
  .٨/٦٠احمللى: ينظر)  ٥(



 ١٠٤

  )١( املستثنيات
  

ذا ولغ الكلب   إ:" وذلك حلديث . إذا ولغ الكلب يف مائع داخل اإلناء فإنه يهرق أبداً          �
  )٢(."يف إناء أحدكم فلريقه مث ليغسله سبع مرار

 أمر بإراقة    أن النيب    ،_  رمحه اهللا  _ ابن حزم ام  وجه الداللة من احلديث عند اإلم     
، ومل يأمر باجتناب ما ولغ       ومل خيص شيئاً من شيء     ،ما يف اإلناء إذا ولغ فيه الكلب      

  )٣(.فيه يف غري اإلناء بل ى عن إضاعة املال
  
 وحيل لغريه ذلك ما مل يتغري شـيء مـن        ،املاء الراكد ال حيل للبائل فيه أن يتطهر به         �

ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل           : " وذلك حلديث . أوصافه
  )٤(".فيه

  لـو أراد     أن النيب   ،  _رمحه اهللا   _ ابن حزم   عند اإلمام    من احلديث وجه الداللة   
 ملا سكت عن ذلك عجزاً وال نسياناً وال تعنيتاً لنا بأن            ،أن ينهى عن ذلك غري البائل     

 ) ٥(.لنا من الغيبيكلفنا علم ما مل يبده 
وغريه ما مل    _  أي البائل  _ وله أن يشرب منه هو     : " _رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    

جيـوز  ،  مث جرى البول فيه فهو طاهر      ،ا منه ولو أحدث يف املاء أو بال خارج      ،  يتغري
ول أو احلدث شيئا من أوصاف      إال أن يغري ذلك الب    ، الوضوء منه والغسل له ولغريه      

  )٦(".جيزئ حينئذ استعماله أصالً له وال لغريهفال ، املاء

                                                 
  .١/١٦٤احمللى: ينظر)  ١(
  ).٢٧٩(باب حكم ولوغ الكلب، _ ٢٧كتاب الطهارة، _ ٢صحيح مسلم، )  ٢(
  .١/١٥٠احمللى: ينظر)  ٣(
  .واللفظ له) ٢٣٩(باب البول يف املاء الدائم، _ ٦٨كتاب الوضوء، _ ٤صحيح البخاري، )  ٤(

 .مث يغتسل منه: بلفظ ) ٢٨٢(باب النهي عن البول يف املاء الراكد، _ ٢٨كتاب الطهارة، _ ٢صحيح مسلم، 
  .١/١٦٦احمللى: ينظر)  ٥(
  . ١/١٦٤احمللى )  ٦(

 فمنهم من شنع عليـه فهمـه هـذا          ،وقد أنكر كثري من أهل العلم على ابن حزم هذا الرأي والتقسيم يف هذا املسألة              
  =قام بتوجيـه وغريهم، ومنهم من     ) ١/٩٤اإلحكام مع حاشيته العدة     (وابن دقيق العيد  ) ١/١٦٩اموع  (كالنووي  



 ١٠٥

 
 أو مات   _  ذكراً أو أنثى صغرياً أو كبرياً         _السمن الذائب إذا وقع فيه الفأر امليت         �

    ،جامـدا واتـصل    وإن كان    ، أهرق كله ومل حيل االنتفاع به      فيه أو خرج منه حيا
ؤخذ منه وما حوله    ن الفأر ي  فإ، حني موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميتا       وذلك  مجوده  
 عنـدما   وذلك لقوله   . والباقي حالل أكله وبيعه واالدهان به قل أو كثر        ، ويرمى

إن كان جامداً فألقوها وما حوهلا وإن كـان         : " سئل عن الفأرة تقع يف السمن قال      
  )١("مائعاً فال تقربوه
وال ، منوال جيوز أن حيكم لغري الفأر يف غري الس         : " _ رمحه اهللا    _يقول ابن حزم    

ألنه ال نص يف    ، للفأر يف غري السمن وال لغري الفأرة يف السمن حبكم الفأر يف السمن            
 حكماً يف غري الفأر يف غـري        ومن احملال أن يريد رسول اهللا       ، غري الفأر يف السمن   

ويكلنا إىل علم الغيب والقول مبا ال نعلم علـى    ، السمن مث يسكت عنه وال خيربنا به      
أو احلرام يف املائع    إذا وقع النجس    :  قط عن أن يقول لو أراد         يعجز وما، اهللا تعاىل 

 هـذا   ،حاشا هللا من أن يدع عليه السالم بيان ما أمره ربه تعاىل بتبليغه            ، فافعلوا كذا 
 )٢(".هو الباطل املقطوع على بطالنه بال شك

                                                                                                                                               
 كالصنعاين حيث أدار اعتراضات كل مـن        ، واألسباب اليت دعته هلذا القول     ،يف هذه املسألة  _ رمحه اهللا   _ كالمه  = 

 علل النـهي عـن      ،وخالصة الكالم أن من خالف ابن حزم      : " ، ومما قاله   _ رمحهما اهللا   _ابن دقيق العيد وابن حزم    
 وابن حزم علل    ،أحلق به ما شاركه يف العلة وهو الراكد الذي صب فيه البول           وضوء البائل يف املاء الراكد بالنجاسة، ف      

النهي بالتعبد فال إحلاق، مث بناه على أصل آخر وهو أنه ال ينجس من املاء إال ما تغري أحد أوصافه بالنجاسة تقع فيـه،               
                ،هي عنه مل تتغري له صفة فهو طاهرلبائل فيه تعبداً ومل ينه عنه غريه، بـل          عنه ا  يوالغرض أن املاء الذي بال فيه من ن

  .١٠٢_ ١/٩٤حاشية اإلحكام للصنعاين : ينظر". اخل..غريه مأمور باستعماله
  ).٣٨٤٢(باب يف الفأرة تقع يف السمن، _ ٤٨كتاب األطعمة، _ ٢١سنن أيب داود، )  ١(

  .)٤٢٦٠(باب الفأرة تقع يف السمن، _ ١٠كتاب الفرع والعترية، _ ٤٢سنن النسائي، 
  .شاذ :وقال عنه اإلمام األلباين

  .١/١٦٨احمللى)  ٢(



 ١٠٦

 )١(البول كله حرام.٥
  

  معىن الضابط
  

لنظافة يف حياة املسلم، وشرع لـذلك األحكـام         اهتم الشرع احلنيف مبا يتعلق بآداب ا      
 بابـاً   _اهللا   رمحهـم    _املختلفة، وهذا جلي واضح يف أحكام الطهارة اليت عقد هلا الفقهاء            

مـا يتعلـق     لك ومن ذ  ، يف مجيع املصنفات الفقهية اليت صنفت يف املذاهب املختلفة         اخاص 
  .  نجاسة وغريهاالأحكام بالبول من 

يعد من الكبائر عنـد      والتساهل يف ذلك،     ، البول يف البدن أو الثوب     عدم الترته من  إن  
  )٢(.كثري من أهل العلم

  
اهللا  رمحه   _  عند اإلمام ابن حزم    والضابط الذي معنا يدل على جناسة وحرمة كل بول        

 أو إن كـان     ،وال فرق بني املسلم والكافر    ،  كان هذا البول من إنسان أو حيوان       ،  سواء  _
  .ل حلمه أو مما ال يؤكل حلمهاحليوان مما يؤك

  

  الرتاعحمل حترير 
 كمـا  )٣(.وقد اتفق أهل العلم على جناسة بول اآلدمي وغائطه إال بول الصيب الرضـيع        

      )٤(.اتفقوا على جناسة بول احليوان الذي ال يؤكل حلمه
  : كالتايلوإمنا وقع اخلالف يف جناسة بول ما يؤكل حلمه

حيث جتوز الـصالة     ، اللحم جنس، لكن جناسته خمففة      مأكول هب عند احلنفية، أن بول    ذفامل
  )٥(.معه حىت يبلغ ربع الثوب، وهناك تفاصيل أخرى لديهم يف هذه املسألة

                                                 
 .١/١٨٤احمللى)  ١(
 ، فتح الباري البن حجـر       ١/٢٦٧، الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي     ١٤١كتاب الكبائر للذهيب ص   : ينظر)  ٢(

  .٤١٥ ،١/٤١٤العسقالين
  .١/١٥٨تهد  ، بداية ا٣٤ ، اإلمجاع البن عبد الرب ص٣٩مراتب اإلمجاع ص: ينظر)  ٣(
  .١/٤١٠ ، النجم الوهاج  للدمريي ٢/٤٩٠املغين : ينظر)  ٤(
  .١/٣٦٥ ، حاشية ابن عابدين١/٣٩٥ ، البحر الرائق١٤٤_١/١٤٢فتح القدير: ينظر)  ٥(



 ١٠٧

  )١(.واملذهب عند املالكية، أن بول مأكول اللحم وروثه طاهر ما مل يستعمل النجاسة
  )٢(.أكول اللحمواملذهب عند الشافعية، على جناسة كل األبوال مطلقاً مبا فيها م

طهارة بول وروث مأكول اللحم، ويف رواية عن اإلمـام أنـه             واملذهب عند احلنابلة على   
  )٣(.جنس

 يتوافق مع املذهب عند الشافعية والرواية عن اإلمام أمحـد         الذي معنا   وهبذا يتبني أن الضابط     
  ._رمحهم اهللا _ 

  
  أدلة الضابط

  
إما ليعذبان ومـا    " : بقربين فقال  نيب  مر ال :  قال _ رضي اهللا عنهما   _ عن ابن عباس   .١

 وأمـا اآلخـر فكـان ميـشي         ،يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال يستتر من البول         
يـا  :   فغرز يف كل قرب واحدة، قـالوا       ،،  مث أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني       "بالنميمة

 )٤(".لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا : " رسول اهللا مل فعلت هذا ؟ قال
  
  )٦(".من البول أكثر عذاب القرب:" قال أن النيب  )٥(يب هريرةعن أ .٢
  

                                                 
   .١/٥٣،٤٧  ، الشرح الصغري للدردير١/٢١،٥املدونة : ينظر)  ١(
  .١/٢٣٣ ، مغين احملتاج ١/٤١٠النجم الوهاج : ينظر)  ٢(
  .١/١١٢ ، شرح العمدة البن تيمية١/١٨٣ ،  الكايف البن قدامة٢/٤٩٢املغين : ينظر)  ٣(
أيضاً وذكر يف مواضع أخرى     ،  )٢١٨(باب ما جاء يف غسل البول     _  ٥٦كتاب الوضوء، _ ٤صحيح البخاري، )  ٤(
  .فيه

 ).٢٩٢(باب جناسة الدم وكيفية غسله، _ ٣٣كتاب الطهارة، _ ٢صحيح مسلم، 
 اختلف يف امسه على أقوال أرجحها كمـا ذكـر الـذهيب             ،يرة الدوسي اليماين، سيد احلفاظ األثبات     أبوهر هو)  ٥(
 علماً مل يلحق يف كثرته، وكان        محل عن النيب     ،أسلم عام خيرب  ،   وكذا اختلف يف اسم أبيه     ،"عبدالرمحن بن صخر  "

  .هـ٥٩عام تويف ، حفظه اخلارق من معجزات النيب 
 .٢/٥٧٨، سري أعالم النبالء٤/١٧٦٨االستيعاب ،٤/٢٤٢د البن سعالطبقات: ينظر

  ). ٣٤٨(باب التشديد يف البول، _ ٢٦كتاب الطهارة وسننها،_ ١سنن ابن ماجه،)  ٦(
  .صححه األلبايناحلديث و



 ١٠٨

 
ال صالة  : "   يقول    مسعت رسول اهللا    : قالت  رضي اهللا عنها    )١(عن عائشة أم املؤمنني    .٣

  )٢(."حبضرة طعام وال وهو يدافعه األخبثان
  : السابقةبعد أن ساق األدلة  _رمحه اهللا _ يقول ابن حزم  

وهذا ، وتوعد على ذلك بالعذاب   ،  على الناس اجتناب البول مجلة       فافترض رسول اهللا  " 
تعاىل وعلـى    دعيا على اهللا  فيكون فاعل ذلك م   ، عموم ال جيوز أن خيص منه بول دون بول        

 مجلـة    قد مسى البول   ووجدناه  ، بالباطل إال بنص ثابت جلي    ما ال علم له به      ،   رسوله

≅‘ :قال اهللا تعـاىل   ، رم  ، واخلبيث حم  "األخبثني  : " والنجو مجلة  Ït ä†uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# ãΠ Ìh pt ä†uρ 

ÞΟ Îγ øŠ n=tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ø9 $# ٣( اآلية(.  

 الناس فإمنا أراد جنـوهم      إمنا خاطب   :  فإن قيل    ،فصح أن كل أخبث وخبيث فهو حرام      
 الناس ولكن أتى باالسم األعم الذي يـدخل حتتـه           نعم إمنا خاطب    :  قلنا   ،وبوهلم فقط 

 جنو الناس خاصة وبوهلم وبني مـن        إمنا أراد   :  وال فرق بني من قال     ،جنس البول والنجو  
وكـذلك يف   ،  ال بول غريه من النـاس      ، بول كل إنسان عليه خاصة     بل إمنا أراد    : قال  

   )٤(."النجو فصح أن الواجب محل ذلك على ما حتت االسم اجلامع للجنس كله
  

                                                 
املربأة  حبيبة حبيب اهللا،       أم املؤمنني  ، القرشية التيمية املكية   ،هي الصديقة بنت الصديق أيب بكر عبداهللا بن قحافة        )  ١(

 عشرة   مثاين وتويف عنها وهي بنت     وهي بنت ست، ودخل عليها وهي بنت تسع،        من فوق سبع مساوات، تزوجها      
هـ، ودفنت يف   ٥٧:  وقيل ،هـ٥٨عام  توفيت  ،   بأم عبداهللا، أفقه نساء األمة على اإلطالق        اها رسول اهللا  ، كن سنة
  .البقيع
 .٨/٢٣١، اإلصابة٢/١٣٥ءسري أعالم النبال، ٦/٣٢٠٨معرفة الصحابة: ينظر

باب كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكلـه         _ ١٦كتاب املساجد ومواضع الصالة،     _ ٥صحيح مسلم،   )  ٢(
        ).٥٦٠(يف احلال وكراهة الصالة مع مدافعة األخبثني، 

  ).١٦٧، القاموس احمليط ص١/٤٦٧النهاية البن األثري : ينظر(. واألخبثان مها البول والغائط
  .١٥٧سورة األعراف من اآلية )  ٣(
  .١/١٩١احمللى)  ٤(



 ١٠٩

 جناسة كل األبوال ومـن      تؤكد ما ذهب إليه من     )١( آثاراً كثرية  _اهللا   رمحه   _ساق .٤
  :ذلك 

 
  ".اغسل ما أصابك منه": قالفعن بول الناقة،  _ رضي اهللا عنهما_)٢(سئل ابن عمر �
  

  )٣(فروع على الضابط
  
 .حيرم  شرب البول كله بال استثناء .١
فيحرص على طهارة البدن والثيـاب       جيب اجتناب البول كله يف الطهارة والصالة ،        .٢

  .ن منهواملكا
  

  املستثنيات
  
حلـديث   ، وذلك   جيوز شرب البول إذا كان لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش             .١

 .)٤(العرنيني
إن كان ال ميكن التحفظ منه وكـان يف          ونيم الذباب والرباغيث والنحل وبول اخلفاش       .٢

 :لقوله   ، وذلك  مل يلزم من غسله إال ما ال حرج فيه وال عسر           ،غسله حرج أو عسر   

                                                 
  .١/١٩٢احمللى: ينظر)  ١(
 ، وقـد رده عليـه الـصالة         هو عبداهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي، كان كثري االتباع آلثار النيب              )  ٢(

     .هـ٧٤ :هـ وقيل٧٣  عام تويف، والسالم يوم بدر لصغر سنه، وأجازه يوم اخلندق
 .٤/١٥٥ ، اإلصابة٣/٣٤٧ ، أسد الغابة٣/١٧٠٧معرفة الصحابة: ينظر

  .١/١٨٤احمللى : ينظر)  ٣(
  .صدر السابق نفسهامل: ينظر)  ٤(

بـاب أبـوال اإلبـل والـدواب والغـنم          _ ٦٦كتـاب الوضـوء،     _ ٤صحيح البخاري، : وحديث العرنيني يف  
  ).٢٣٣ (ومرابضها،

  ).١٦٧١(،باب حكم احملاربني واملرتدين_ ٢ والديات، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص_ ٢٨ صحيح مسلم،



 ١١٠

 $tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym وقولـه   ،  )١(اآلية : ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ 

t ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãèø9 $# ٣(.)٢(اآلية(  

                                                 
  .٧٨سورة احلج من اآلية )  ١(
  .١٨٥سورة البقرة من اآلية )  ٢(
  .١/١٩٨،١٨٤احمللى : ينظر)  ٣(

  :أي خرؤه ، قال الشاعر: وونيم الذباب
  لقد ومن الذباب عليه حىت     كأن ونيمه نقط املداد

 .  وقوله نقط املداد، أي خافية مثله
  .١٠٧٦القاموس احمليط ص، ٣٤٧املصباح املنري ص: ينظر



 ١١١

  كل ماء خالطه شيء طاهر مباح فالتطهر به جائز. ٦
  )١(ما مل يزل عنه اسم املاء

  
  معىن الضابط

  
أن  ويعـين  ،_  رمحه اهللا_ت اليت تضبط باب املياه عند ابن حزم   هذا الضابط من الكليا   

و أدت هذه املخالطة    ، وال يتأثر مبا خيالطه من الطاهرات املباحة حىت ل         املاء يبقى على طهارته   
للمفـروض مـن     والغسل به أيضاً     ،فالوضوء هبذا املاء جائز   ، لونه ورحيه وطعمه  إىل تغري يف    
  .جنابة وحنوها

  
، وقد ميكن   هومن خلطت الشيء بغريه خلطاً، أي ضممته إليه فاختلط           : واملخالطة هي 

   )٢(.التمييز بعد ذلك كما يف خلط احليوانات، وقد ال ميكن كخلط املائعات فيكون مزجاً
 ،غريه من الطاهرات الـصلبة اورة فلو تغري املاء بالدهن و    وخيرج هبذا ما يسمى التغري با     

  )٣(. على طهارته جيوز التطهر بهنه باقٍوالكافور والعنرب، فإكالعود 
  
  الرتاعحمل حترير 

وقد اتفقت املذاهب األربعة على أن املاء إذا ما خالطه شيٌء من الطاهرات ومل يغري من                
٤(.رلونه أو رحيه أو طعمه،  فإنه طاهر مطه(   

 مـن   واتفقت أيضاً على أن املاء إذا ما تغري شيء من أوصافه مبا ال ميكن التحرز منـه                
 فإنه باق علـى     ،كالكربيت والقار   وما هو يف القرار    ،ورق الشجر   كالطحلب و  الطاهرات
   )٥(.طهوريته

                                                 
  .١/٢٠٤احمللى )  ١(
  .٢٥٠ ، املعجم الوسيط ص٦١٣ القاموس احمليط ص:وينظر. ٩٤املصباح املنري ص)  ٢(
  .١/٢٣املغين: ينظر)  ٣(
  .١/٢٥املغين : ينظر)  ٤(
  .٢٣_١/٢٠ ، املغين١/١٠٢اموع : ينظر)  ٥(



 ١١٢

 ، من غري جناسة حلت فيه جائز      )٢(أمجعوا على أن الوضوء باملاء اآلجن     : ")١(يقول ابن املنذر  
   )٤(". وقال ال جيوز)٣(وانفرد ابن سرين

  
 كـالتراب   ،ا يوافقه يف صفيت الطهارة والطهوريـة      واتفقوا أيضاً على أن املاء إذا تغري مب       

  )٥(.،  فإنه باقٍ على طهوريتهالذي أصله املاءوامللح 
 صبغاً أو حرباً أو مرقاً      كما اتفقوا على أن املاء إذا خالطه طاهر فغير من امسه كأن صار            

٦(. فإنه ال حتصل به الطهارة_  مثل ماء الباقالء_ ، أو طبخ فيه وتغريأو خال(   
كما أم اتفقوا على أن املاء إذا تغري باألشياء الطاهرة اليت ميكن التحرز منها وتنفك منه                

  : هذا ما وقع فيه اخلالف ولكن هل يصلح للتطهر به للفرائض؟ )٧(.طاهرغالباً أنه 
فاملذهب عند احلنفية على جواز الطهارة هبذا املاء املتغري ما مل يتغري االسم كأن صـار مـاء             

  )٩(.  فال جيوز حينها)٨(ن أو األشنانالصابو

                                                 
اإلشـراف يف اخـتالف     "إبراهيم بن املنذر النيسابوري ، ولد بنيسابور ، من أشهر كتبه            هو أبو بكر حممد بن      )  ١(

هــ وقيـل    ٣٠٩تويف  . جتهاد املطلق اإلمجاع وغريه، اعتربه السبكي ممن بلغ درجة اال       كتاب  العلماء، واألوسط وله    
  .هـ٣١٠
  .٢٦٢_٢/٢٦١، مرآة اجلنان٣/١٠٢، طبقات الشافعية الكربى ٤/٥٢وفيات األعيان: ينظر

  .رهغييهو املاء الذي تغري بطول مكثه يف املكان، من غري خمالطة شيء : اآلجنو)  ٢(
  .١٦، القاموس الفقهي ص١١٧٤، القاموس احمليط ص١/٢٣املغين: ينظر

 ، مسـع كـثرياً مـن     موىل أنس بن مالـك  ،هو شيخ اإلسالم أبو بكر حممد بن سريين األنصاري البصري    )  ٣(
  .هـ١١٠ عام ورع وأمانة، تويفالصحابة ، وكان ذا

  .٢/٢٦٣، حلية األولياء ١/١٣٥، العرب٤/٦٠٦سري أعالم النبالء: ينظر
  .٣٢اإلمجاع البن املنذر ص)  ٤(
  .١/٢٣املغين: ينظر)  ٥(
  .١/٥٧، بداية اتهد١/٢٠املغين: ينظر)  ٦(
  .١/٢١، املغين١٢اإلمجاع البن عبد الرب ص: ينظر)  ٧(
  .مادة منظفة نافعة للجرب واحلكة، واللفظ فارسي معرب، ويقال له بالعربية احلُرض: ناناُألشنان و اإلش)  ٨(

  .١٢٩، املعرب ص١٠٨٣، القاموس احمليط  ص١٤املصباح املنري ص: ينظر
 ، اللباب يف شرح الكتاب      ٨٣_١/٨٢ ، فتح باب العناية للقاري       ١٦٥_١/١٦٤بدائع الصنائع للكاساين    : ينظر)  ٩(

  .١/١٩للميداين 



 ١١٣

 ألنه قد سلب الطهورية، ويف قـول  ،املالكية على أنه ال يصح التطهر هبذا املاء   واملذهب عند 
  )١(.أنه يغتفر للتغري اليسري

واملذهب عند الشافعية على أن التغري إذا كان كثرياً حبيث يسلب اسم املاء املطلق؛ ال يصح                
  )٢(. التغري يسرياً  فإنه طهورالتطهر به ، أما إن كان

  )٣(.واملذهب عند احلنابلة مثل  الشافعية، أي أن التغري الكثري يسلب الطهورية دون اليسري
 الطهورية كما ذكر ابن  وأكثر الروايات عن اإلمام أمحد على أن التغري بالطاهرات ال يسلب        

  )٥( ._اهللا  رمحه _)٤(قدامة
للمـاء  )٧(هو خفاء اسم املاء املطلق     _  رمحه اهللا  _)٦(وسبب اخلالف كما ذكر ابن رشد     

   )٨(.الذي خالطه أمثال هذه األشياء
  
عن األكثر   اتروايالأن اإلمام ابن حزم يف هذا الضابط وافق املذهب عند احلنفية و            إذًاتبني  ف

   . _ اجلميع  اهللا رحم_اإلمام أمحد

                                                 
  .١/٦٠ ، مواهب اجلليل للحطاب ١/٣١، الشرح الصغري للدردير١/١٧٤الذخرية للقرايف : ينظر)  ١(
، ١/١١٧ ، مغين احملتاج للخطيـب الـشربيين       ١/١١،١٠ ، روضة الطالبني للنووي      ٢/٢١األم للشافعي   : ينظر)  ٢(

١١٨.  
   .١/٨٢  البن قاسمشية الروض املربع ، حا١/٣٠ ، شرح منتهى اإلرادات ١/٣٢اإلنصاف للمرداوي : ينظر)  ٣(
هو أبو حممد موفق الدين عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبداهللا املقدسي مث الدمـشقي                   )  ٤(

خمتـصر العلـل يف     : هـ، وله تصانيف كثرية يف احلديث والفقه واألصول واللغة منها         ٥٤١الصاحلي ، ولد جبماعيل     
  .املقنع يف الفقهكتاب الكايف وكتاب املغين وكتاب العتقاد يف أصول الدين، احلديث، ملعة ا

  .٦/٢٢٦، النجوم الزاهرة٣/٢٨١، الذيل على طبقات احلنابلة٢٢/١٦٥سري أعالم النبالء: ينظر
  .١/٣٣ ، اإلنصاف١/٩ ، الكايف١/٨٧املستوعب للسامري: ينظر)  ٥(
ابن شيخ املالكية حممد بن أمحد بن أمحد بـن رشـد القـرطيب، ولـد                هو أبو الوليد حممد بن أيب القاسم أمحد         )  ٦(

بداية اتهد يف الفقه، خمتصر املستصفى يف األصـول،    : هـ، برع يف الفقه وأخذ أيضاً علم الطب، له كتب منها          ٥٢٠
  .هـ٥٩٥تويف .وكتاب الكليات يف الطب

  .١٤٦ ، شجرة النور الزكية ص٢١/٣٠٧سري أعالم النبالء،: ينظر
  .هو املاء الذي بقي على أصل خلقته، ومل ختالطه جناسة ومل يغلب عليه شيء طاهر:   املاء املطلق)٧(

 .١٩٥التعريفات للجرجاين ص: ينظر
  .  ١/٥٧بدايةاتهد: ينظر)   ٨(



 ١١٤

  أدلة الضابط
  

  :من الكتاب

 öΝ:قوله تعاىل  n=sù (#ρß‰Åg rB [™!$tΒ ( اآلية)١(.  

سواء كان الواقع فيه مـسكا أو       ، ماءيسمى  املاء الذي اختلط بالطاهرات      أن   :وجه الداللة 
  )٢(.عسال أو زعفرانا أو غري ذلك

  

  :من السنة
اغتسل يف قصعة فيها أثر      أن النيب   رضي اهللا عنها،    )٣(عن أم هانئ بنت أيب طالب      .١

   )٤(.العجني
لة يف جواز التطهر باملاء إذا خالطه شيء طـاهر ميكـن            فهذا احلديث واضح الدال   

 مباء فيه أثر     ملا اغتسل رسول اهللا      ، مينع التطهر  األنه لو كان اختالطً   ، االحتراز عنه 
 . فدل هذا على طهوريته،العجني

 
 )٥(".اغسلوه مباء وسدر: "حديث الذي وقصته راحلته فقال النيب  .٢

غسل   ملا أمر النيب     ،اء الذي اختلط بالسدر طهور    ووجه الداللة أنه لوال أنّ هذا امل      
 .)٦(امليت به، حيث ال جيوز إال مبا جيوز به الوضوء

                                                 
  .٦سورة املائدة من اآلية)  ١(
  .١/٢٠٤احمللى : ينظر)  ٢(
، م، وقيل امسها فاطمة، وقيل فاختة وهو األكثر واألشـهر         هي أم هانئ بنت أيب طالب بن عبد املطلب بن هاش          )  ٣(

  .  وقد عاشت بعد علي، وهي أخت علي وجعفر وعقيل وطالب أبناء أيب طالب وشقيقتهم،أسلمت عام الفتح
  .٨/٤٨٥، اإلصابة٧/٢٣١ ، أسد الغابة٤/١٨٨٩ ، االستيعاب البن عبد الرب٦/٣٤١٩معرفة الصحابة: ينظر

   ).٢٤٠(باب ذكر االغتسال يف القصعة اليت يعجن فيها _ ١٤٩تاب الطهارة، ك_ ١سنن النسائي،)  ٤(
   ).٣٧٨(باب الرجل واملرأة يغتسالن من إناء واحد، _ ٣٥كتاب الطهارة وسننها،  _ ١سنن ابن ماجه ، 

  .١/٦٤نظر اإلرواء ي .صححه األلبايناحلديث و
     .)١٢٦٥( برقم ،وبنيباب الكفن يف ث_ ٢٠كتاب اجلنائز، _ ٢٣صحيح البخاري،)  ٥(

  .)١٢٠٦( باب ما يفعل باحملرم إذا ما مات برقم_ ١٤كتاب احلج،_ ١٥ ،صحيح مسلم
  .١/٧٩تبيني احلقائق للزيلعي : ينظر)  ٦(



 ١١٥

 :من اآلثار

 )٣(. "فقد أبلغ)٢(أميا جنب غسل رأسه باخلطمي: " قال  )١(عن ابن مسعود .١
  

أن املرأة اجلنـب    : ات منهن ي من نساء األنصار والتابع    روي عن صواحب النيب       .٢
 أن ذلك جيزئها من غـسل رأسـها للحيـضة           ،ذا امتشطت حبناء رقيق   واحلائض إ 

  . )٤(واجلنابة، وال تعيد غسله
  

  :)٥(من املعقول
  

وال فرق بني ذلك الذي فيه وبني حجر يكون         ، أنه ماء مطلق وإن كان فيه شيء آخر          .١
 .الوضوء باملاء الذي تغري من طني موضعه  جييزاملخالفو، فيه

  

وال يضره مرور   ، زجه شيء طاهر، إمنا هو وضوء واغتسال باملاء        أن الوضوء مباء قد ما      .٢
 .شيء طاهر على أعضائه مع املاء

  
  فروع على الضابط

  
   )٦(.جواز الوضوء والغسل باملاء الذي فيه أثر العجني .١

                                                 
أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل املكي، ويسمى بابن أم عبد، مهاجري، شـهد                    هو  )  ١(

  .هـ، ودفن بالبقيع٣٢يف املدينة تويف ، هاجر اهلجرتني، سادس اإلسالم سبقاً وإمياناًبدراً واملشاهد كلها، 
  .١/٤٦١سري أعالم النبالء، ٣/٣٩٤، أسد الغابة٤/١٧٦٥معرفة الصحابة

)٢  (ينبات كثري النفع من الناحية الطبية، يدق ورقه يابساً وجيعل غسالً للرأس فينقيه: اخلَطْم.  
   .٢٤٥، املعجم الوسيط ص١٠١٨، القاموس احمليط ص ١/٥٠٨األثري النهاية البن : ينظر

، مصنف ابن   ) ١٠٠٨(،)١٠٠٧(مصنف عبد الرزاق،  كتاب الطهارة،  باب الرجل يغسل رأسه بالسدر، برقم              )  ٣(
، )٧٧٤( مث يغـسل جـسده ، بـرقم          بـاخلطمي يف الرجل يغـسل رأسـه       _ ٩٨كتاب الطهارة ،    _ ١أيب شيبة،   

  .١/٢٠٤احمللى
  .١/٢٠٤احمللى :   ينظر)٤(
  .١/٢٠٥احمللى : ينظر)  ٥(
  .١/٢٠٤احمللى : ينظر)  ٦(



 ١١٦

   )١(.عدم جواز الوضوء والغسل مباء الورد .٢
  )٣(. واللنب واحلرب واملرق)٢(عدم جواز الوضوء والغسل بالنبيذ .٣
واز الوضوء والغسل باملاء الذي فيه أثر الزعفران أو الباقالء أو احلمص، ما مل يـتغري                ج .٤

  .املاء تغرياً واضحاً ينقله عن اسم املاء املطلق
  

                                                 
                    .١/٢٠٥احمللى : ينظر)  ١(

  .وذلك لزوال اسم املاء عنه، فهو ماء ورد وليس ماء مطلقا
  .هو ما يعمل من األشربة من التمر، والزبيب، والعسل، واحلنطة ، والشعري وغري ذلك:النبيذ)  ٢(

 .٣١٩، القاموس احمليط ص٢/٧٠٢لنهاية البن األثري ا: ينظر
  .١/٢٠٧احمللى : ينظر)  ٣(



 ١١٧

  )١(فال حيل التطهر به، كل ماء اعتصر من شجر. ٧
  

  معىن الضابط 
  

  . به مما ال حيلهذا الضابط من الكليات اليت تذكر يف باب املياه، لبيان ما حيل التطهر
  )٢(.أي املاء املستخرج منه: واملقصود باملاء املعتصر من الشجر

وال الغسل به أيضاً     ،  الوضوء هبذا املاء للصالة      _  رمحه اهللا   _فعلى هذا ال حيل عند ابن حزم      
  .املذاهب األربعة يف ذلك املعتمد عند وقد وافق ابن حزم ، لشيء من الفرائض

 وال  )٣(عوا أن الوضوء ال جيوز مباء الورد وماء الشجر ومـاء العـصفر            أمج" يقول ابن املنذر    
  )٤(".جتوز الطهارة إال مباء مطلق يقع عليه اسم املاء

  
  أدلة الضابط
  

عنـد  )٥(الصعيد وال طهارة إال باملاء والتراب أو     ،  ليس مباء مطلق    املاء املعتصر من الشجر    أن
   )٦(.عدمه

                                                 
  .١/٢١٧ احمللى )١(
 . ٤١١، القاموس احمليط ص٢١٤املصباح  املنري ص:  ينظر)٢(
 . ويستخرج منه صبغ أمحر يصبغ به احلرير وحنوه،نبات صيفي  يستعمل زهره تابالً:  العصفر)٣(

  .٢٤٥ملعجم الوسيط ص ، ا٤/٥٨١لسان العرب : ينظر
، ١/١٦٤ ، بدائع الصنائع للكاساين      ١/٨١ ، اللباب يف شرح الكتاب للميداين        ٣٢اإلمجاع البن املنذرص  :  ينظر )٤(

،الكايف البن  ١/٢٠، املغين البن قدامة     ١/٦٨، اموع للنووي    ١/١٦، البيان للعمراين    ١/٢٩الشرح الصغري للدردير    
 .١/١٢مة اقد

نقد : ينظر. يلى أنه جيزئ الوضوء باملعتصر كماء الورد وحنوه، واختار ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية             وجاء عن ابن أيب ل    
  .٨األخبار العلمية للبعلي ص ،٢٨٨مراتب اإلمجاع امللحق مبراتب اإلمجاع ص

 .  الثاين–رمحه اهللا _ وجه األرض، وير ى ابن حزم : أنه التراب وقيل: قيل:  الصعيد)٥(
  .١/١٠١، احمللى٢٧٩ ، القاموس احمليط ص٥٤٤قاييس اللغة  صمعجم م:  ينظر

 .١/٢١٧احمللى :  ينظر)٦(



 ١١٨

  فروع على الضابط
  
   )١(. والغسل من ماء الوردال حيل الوضوء .١
 )٢(.ال حيل التطهر باملاء الذي يرتل من عروق األشجار .٢
 .ال حيل التطهر بعصري الثمار .٣

  
  

                                                 
 .١/٢١٧احمللى :  ينظر)١(
 .١/٢٠املغين البن قدامة :  ينظر)٢(



 ١١٩

  )١(.املؤمن طاهر حيا وميتا.٨

  
  معىن الضابط

  
 يف األدلة، ومعناه أن املؤمن      سيأيت إن شاء اهللا تعاىل     اهذا الضابط مستمد من السنة كم     

 رجله  يف ماء، فإن هذا املاء        ال تصيبه النجاسة، فإذا وضع مثالً     عىن أنه   عينه طاهرة، وليس امل   
  )٢(.ال ينجس ما دامت رجله طاهرة ليست هبا جناسة

       اً كان أو ميتاً، وقد اتفق العلمـاء علـى          ويرى ابن حزم أن الطهارة مالزمة للمؤمن حي
  )٤(. واختلفوا يف طهارة امليت، فاجلمهور على أنه طاهر)٣(طهارة احلي

وذهب عامة احلنفية إىل أن امليت يتنجس باملوت واختلفوا هل جناسـته جناسـة خبـث أو                 
   )٥ (حدث؟

 جناسة املشرك جناسـة حقيقيـة،   _رمحه اهللا _ ويف مقابل طهارة املؤمن يرى ابن حزم      
  )٦(.كما مر معنا يف الضابط األول من كتاب الطهارة

  
  أدلة الضابط

  
 يف طريق من طرق املدينة وهو جنب، فانـسل            ، أنه لقيه النيب   عن أيب هريرة     .١

يـا  : أين كنت يا أبا هريرة؟ قال     :  فلما جاءه قال   فذهب فاغتسل، فتفقده النيب     

                                                 
 .٥/١١٣ و ٢/١٩احمللى: ينظر)  ١(
  .٣٥٦القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه حملمد بكر إمساعيل ص: ينظر)  ٢(
  .٣/٢٨٨نووي على صحيح مسلم شرح ال: ينظر)  ٣(
  .١/٦٣، املغين ٣/٢٨٨، شرح النووي على صحيح مسلم ١/٤٤الشرح الصغري للدردير : ينظر) ٤(
  .١/٣٧٠حاشية الطحاوي على مراقي الفالح : ينظر)  ٥(
  .من هذا البحث) ٨٩( ص:ينظر)  ٦(



 ١٢٠

رسول اهللا، لقيتين وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حىت أغتسل فقـال رسـول اهللا               
" :  ١(".سبحان اهللا إن املؤمن ال ينجس(  

هذا احلديث أصل عظيم يف طهارة املسلم حيـا           : "_رمحه اهللا   _  )٢(يقول النووي 
  )٣(."وميتا

  
 وهم مجاعة كثرية وال شك      ة يبيتون يف املسجد حبضرة رسول اهللا        كان أهل الصفَّ   .٢

 )٤(!!.يف أن فيهم من حيتلم فما وا قط عن ذلك
  
 الضابطعلى فروع 
  
  )٥(.لعاب وعرق ودمع املؤمن اجلنب واحلائض وغريمها طاهر .١
  )٦(.ملسلم والقلس والقصة البيضاء، كل ذلك من املؤمن طاهرالقيح من ا .٢

                                                 
  ).٢٨٣(جس، باب عرق اجلنب وأن املسلم ال ين_ ٢٣كتاب الغسل، _ ٥صحيح البخاري، )  ١(

  .واللفظ له). ٣٧١(باب الدليل على أن املسلم ال ينجس،_ ٢٩كتاب احليض، _ ٣صحيح مسلم، 
هو حميي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني النـووي الدمـشقي الـشافعي ، ولـد              )  ٢(

لنوويـة يف احلـديث، روضـة       األربعون ا  :هـ ودفن فيها، له تصانيف كثرية منها      ٦٧٦هـ ، وتويف فيها     ٦٣١بنوى
تويف رمحـه   ، وغريها الكثري،    الطالبني وعمدة املفتني يف فروع الفقه الشافعي، ذيب األمساء واللغات، رياض الصاحلني           

  .هـ ودفن فيها٦٧٦عام اهللا يف نوى 
  .١٣/٢٠٢، معجم املؤلفني٥٤١_١٧/٥٣٩البداية والنهاية، ٢/٤٧٦ لألسنويطبقات الشافعية: ينظر

  .٣/٢٨٨ح النووي على صحيح مسلم شر)  ٣(
  . ٢/١١٦احمللى: ينظر)  ٤(
  . ١/١٦٠احمللى: ينظر)  ٥(
  .١/١٩٣احمللى: ينظر)   ٦(

  .واجلمع أقالس. ما خرج من احللق ملئ الفم أو دونه ، وليس بقيء فإن عاد فهو القيء: القلْس
  .٥٦٧، القاموس احمليط ص١/٧٦٣، الصحاح٢/٤٨٣النهاية البن األثري : ينظر

 :هو أن خترج القطنة أو اخلرقة اليت حتتشي هبا احلائض كأا قصة بيضاء، ال خيالطها اصـفرار، وقيـل                  : القصة البيضاء 
  .القصة شيء كاخليط األبيض خيرج بعد انقطاع الدم كله

  .٣٠٤، القاموس الفقهي ص٢/٤٦٢النهاية البن األثري: ينظر



 ١٢١

٣. ١(. أو ميتا فهو طاهراكل ما قطع من املسلم حي(  
  )٢(.لنب املؤمنة طاهر، خبالف لنب املشركة .٤
 )٣(. ليس الغسل الواجب من غسل امليت لنجاسته أصالً .٥
 )٤(.جيوز للحائض والنفساء واجلنب أن يتزوجا، وأن يدخال املسجد .٦
 )٥(. للحائض أن تعتكف يف املسجد جيوز .٧
  )٦(.إدخال املوتى يف املساجد حسن كله ألن املؤمن طاهر .٨
  )٧(.طهارة اجلنني إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها .٩

 
  :املستثنيات

  
 الدم والبول: من هذا الضابط احملرمات العامة عنده، وهي_  رمحه اهللا _ يستثين ابن حزم 

   )٨(.جيب اجتنابهالذي رام فهو من احلمن املسلم خرج إذا كل ذلك ف ، والقيءوالنجو

                                                 
  .١/١٩٣احمللى: ينظر)   ١(
  .١١/٨٧ و ١/١٩٣احمللى: ينظر)  ٢(
  .٢/١٩احمللى: ينظر)  ٣(
  .٢/١١٦احمللى: ينظر)  ٤(
  .٥/١٣٦احمللى: ينظر)  ٥(
  .٥/١١٢احمللى: ينظر)  ٦(
  .٣/٢٨٨شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر)  ٧(
  .٨/٤٢  و ١٩٩ ،١٨٧ ،١/١٦٠احمللى: ينظر)  ٨(



 ١٢٢

  )١(.كل ما لبس على الرأس أجزأ املسح عليه. ٩
  

  معىن الضابط
  

 ويفيد عموم املسح على     ،_اهللا   رمحه   _هذا الضابط من الكليات الفقهية عند ابن حزم         
  .فرد هباوهذا من اآلراء اليت انا كان نوع هذا امللبوس، أي ،كل ما لبس على الرأس

لعلة كان ذلك    ، جيزئ للرجل و املرأة    _رمحه اهللا   _  عند ابن حزم     واملسح على امللبوس  
  .املسح أو لغري علة

  
  :وقد اختلف الفقهاء يف جواز املسح على ما لبس على الرأس إىل أقوال

  )٢(.املذهب عند احلنفية وهو منع املسح على كل ما لبس على الرأس �
بشرط شافعية أن املسح جيزئ ولكن بشروط معينة يف امللبوس و         ة وال املذهب عند املالكي   �

 )٣(. بل ميسح بعض رأسه،أن ال يقتصر يف املسح عليه
 ، ولكن بشروط معينة فيه    ،املذهب عند احلنابلة أن االقتصار يف املسح على امللبوس جيزئ          �

، وساترة جلميع الرأس إال ما ظهرت العـادة يف كـشفه          ،  )٤(كأن تكون عمامة حمنكة   
 )٥(.يف أنواع أخرى من امللبوساتوخالف ،  أخرىتفصيالتباإلضافة إىل 

 
 وافق املذهب عند احلنابلة يف أن االقتصار يف املسح على           _  رمحه اهللا  _فتبني أن اإلمام    

امللبوس على الرأس، ويف أحكام املسح األخرى كما        الفهم يف شروط    خي ه لكن ،امللبوس جيزئ 
  )٦(.سوف يتضح

                                                 
 . ٤٤ ،٢/٤٠ احمللى)١(
 .١/٣٦ ، اللباب للميداين١/١٠٩قدير البن اهلمام  ، فتح ال١/٣٢اهلداية للمريغيناين:  ينظر)٢(
 .١/١٩٠ ، مغين احملتاج ١/٤٠٦ ،  اموع ١/٤٢ ، جواهر اإلكليل١/٢٠٣الشرح الصغري:  ينظر)٣(
 .هي اليت أدير بعضها حتت احلنك:  العمامة احملنكة)٤(

  .٢٢٣املالبس العربية ص، ٢٣، املطلع ص١٣/٥٤٨تاج العروس : ينظر
 . ١/١١٢ ، كشاف القناع للبهويت١/٢٩٦نة أويل النهى البن النجارمعو:  ينظر)٥(
 .١٤٢أحكام العمامة البن املربد ص:  ينظر)٦(



 ١٢٣

  الضابطمسائل متعلقة ب
  

  هل جيب لبس غطاء الرأس على طهارة؟ �
 على طهارة   هلبسكان   سواءعلى غطاء الرأس     _  رمحه اهللا  _بن حزم   جيزئ املسح عند ا   

   )١(.غري طهارةعلى أو 
ويف رواية ال    قياساً على اخلفني،     ،اللبس على طهارة  فيه  نه يشترط   فإاملذهب عند احلنابلة    أما  

   )٢(._  رمحه اهللا_ م ابن تيمية وقد اختارها شيخ اإلسال،يشترط
وليس هنا علة جامعة بني حكم      ، القياس باطل  : "حول ذلك  _اهللا   رمحه   _ل ابن حزم    وقي

 يف اللباس علـى     وإمنا نص رسول اهللا     ، واملسح على اخلفني  )٣(املسح على العمامة واخلمار   
  )٤( ..".ومل ينص ذلك يف العمامة واخلمار، على اخلفنيالطهارة 

  
  اك توقيت للمسح ؟هل هن �

 أن املسح يكون بال توقيت وال حتديد لعـدم الـنص يف             _اهللا   رمحه   _يرى ابن حزم    
   )٥(.ذلك
واختار . أن حكم املسح على العمامة يف التوقيت كحكم اخلف        ففيه  املذهب عند احلنابلة    أما  

   )٦(.شيخ اإلسالم ابن تيمية عدم التوقيت

                                                 
 .٢/٤٤احمللى:  ينظر)١(
 .٢٦ صي ، األخبار العلمية للبعل١/١١٣ ، كشاف القناع١/١٧٠ ، اإلنصاف١/٨٤الكايف:  ينظر)٢(
 .ب تغطي به رأسها ومنه العمامة ، ألن الرجل يغطي هبا رأسه كل ما ستر ، ومنه مخار املرأة وهو ثو:  اخلمار)٣(

، املالبس العربية ص  ٥٥، معجم املالبس يف لسان العرب ص      ٢٥٥، املعجم الوسيط ص   ١/٥٣٢النهاية البن األثري  : ينظر
٢١٢، ١١٨.  

 . ٢/٤٤ احمللى)٤(
 . ٢/٤٤احمللى:  ينظر)٥(
  .٢١علمية للبعلي ص، األخبار ال١/٣٨٣ ، املغين١/٨٣الكايف:  ينظر)٦(



 ١٢٤

 ومل يوقت    على العمامة واخلمار   سح رسول اهللا    وقد م   :"_اهللا   رمحه   _يقول ابن حزم    
 وأن ال نقـول يف       هفيلزمنا أن نقول ما قال    ،   ووقّت يف املسح على اخلفني     ،يف ذلك وقتاً  

 y7:قال اهللا تعاىل ، الدين ما مل يقله  ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $yδρ ß‰tG÷ès? ٢)(١(.اآلية(  

  

  مىت جيب نزع ما لبس على الرأس؟ �
 املذكور إمنا هو يف     ن املسح  وكذلك املذهب عند احلنابلة أ     _رمحه اهللا   _ حزم  يرى ابن   
   )٣(.وأما يف كل غسل واجب فال بد من خلع امللبوس وغسل الرأس، الوضوء خاصة

 
  هل تنتقض الطهارة برتع ما لبس على الرأس ؟ �

الـذي   وقواعده، وبناًء على الـضابط       _ رمحه اهللا    _بناًء على أصول اإلمام ابن حزم       
 فإن رأي ابن حزم يف هـذه        )٤("الطهارة ال ينقضها إال األحداث      " سوف يأيت الحقاً وهو   

وهو اختيار شـيخ اإلسـالم ابـن        ،  املسألة أن الطهارة ال تنتقض برتع ما لبس على الرأس         
   )٥(.تيمية

واملذهب عند احلنابلة أن الطهارة تبطل خبلع العمامة ويف رواية جيزيـه مـسح رأسـه                
   )٦(.فقط

  
  ما مقدار ما جيزئ مسحه؟ �

 فـإن  )٧("املسح ال يقتضي االستيعاب     " بناًء على الضابط الذي سوف يأيت الحقاً وهو         
   )٨(. فقد أدى فرضه، يرى أن ما وقع عليه اسم مسح_اهللا  رمحه _ابن حزم 

                                                 
  .٢٢٩سورة البقرة من اآلية)  ١(
  .٢/٤٥احمللى: ينظر)  ٢(

  .١/٤٢ ، الروض املربع١/٢٤١ ، التوضيح للشويكي٢/٤٥احمللى: ينظر)  ٣(
  .من هذا البحث) ١٣٩(صسيأيت إن شاء اهللا )  ٤(
  .٢٦األخبار العلمية للبعلي ص  ،٢/٦٨احمللى: ينظر)  ٥(
  .١/١٨٧ اإلنصاف ،١/٨٤الكايف : ينظر)  ٦(
  . من هذا البحث) ١٣٥(سيأيت إن شاء اهللا ص)  ٧(
  .١٠٠  ،٢/٧٢احمللى: ينظر)  ٨(



 ١٢٥

  )١(.واملذهب عند احلنابلة أنه جيزئ  مسح أكثرها ويف رواية جيب استيعاهبا
  

  أدلة الضابط
  

  :ستدالل على هذا الضابط من جهتنيميكن اال
 وهذا االستدالل ورد علـى      _اهللا   رمحه   _ ابن حزم    هاكما أورد  واآلثار   ة من السن  :األوىل

  .اخلمار والقلنسوةوأشياء خمصوصة كالعمامة 
 تعميمه املسح   يف من توجيه لألدلة       _اهللا   رمحه   _ فهو ما أورده ابن حزم       ،وأما اجلهة الثانية  

  . ما لبس على الرأسعلى كل
  

  :  السنة و اآلثارما جاء من �
  من السنة:  أوالً

 ميسح على اخلفني    رأيت رسول اهللا    ":  قال  ،  )٢(عن عمرو بن أمية الضمري     .١
 )٣(".والعمامة

  )٥(. مسح على اخلفني واخلمار أن رسول اهللا ، )٤(بالل عن .٢

                                                 
  .١/١٨٤ ، اإلنصاف١/٢١٢ ، الفروع١/٨٤الكايف: ينظر)  ١(
 على أم حبيبة، وأول مـشاهده       هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبداهللا بن إياس، يكىن بأيب أمية ، عقد للنيب                 )  ٢(

 . ومات يف املدينةعاش إىل خالفة معاوية  بئر معونة،
  .٤/٢٠٥، أسد الغابة٣/١١٦٢، االستيعاب البن عبد الرب٤/١٩٩٣معرفة الصحابة: ينظر

 ).١٠٠(باب ما جاء يف املسح على العمامة برقم_ ٧٥كتاب الطهارة_ ١سنن الترمذي،)  ٣(
  ) .٥٦٢(على العمامة برقمباب ما جاء يف املسح _ ٨٩كتاب الطهارة وسننها، _ ١سنن ابن ماجه،

  .،  واحلديث صححه اإلمام األلباينلكن الذي يف الترمذي من طريق املغرية بن شعبة 
 وخازن على  بأيب عمرو، وقيل بأيب عبد الكرمي، كان مؤذن النيب: هو بالل بن رباح، كين بأيب عبداهللا وقيل)  ٤(

هـ  وقيـل    ١٨: هـ،  وقيل  ١٧:اختلف يف تاريخ وفاته، فقيل    بيت ماله، شهد بدراً واملشاهد كلها، تويف يف دمشق و         
 .غري ذلك
  .١/٣٠٥، أسد الغابة١/١٧٨، االستيعاب البن عبد الرب١/٣٧٣معرفة الصحابة: ينظر

  ).٢٧٥(باب املسح على الناصية والعمامة برقم_ ٢٣كتاب الطهارة،_ ٢صحيح مسلم،)  ٥(



 ١٢٦

 من اآلثار: ثانياً
دل على جواز املسح    تكثرية عن الصحابة والتابعني      آثاراً   _اهللا   رمحه   _أورد ابن حزم    

  )٢(:من ذلك)١(،على العمامة واخلمار والقلنسوة
  
  .  أنه كان ميسح على اخلمارما جاء عن أيب بكر .١
إن شئت فامسح علـى العمامـة وإن        : " أنه قال   ما جاء عن عمر بن اخلطاب      .٢

 ".شئت فدع 
أمـا   _ رضي اهللا عنهما   _)٤( وأيب موسى األشعري   )٣(ما جاء عن أنس بن مالك      .٣

  .كانا ميسحان على القلنسوة
 
  ىل العموم يف املسح على كل ما لبس على الرأسإلة  األدهيوجت �

  
أنه مسح على   إنه مل يأت عن النيب: فإن قال قائل : " _اهللا  رمحه _يقول ابن حزم 
،  ما صح النص به    من مسح الرأس لغري   فال جيوز ترك ما جاء يف القرآن        ، غري العمامة واخلمار  

  . عموم لفظ فيحمل على عموموليس فعله ، والقياس باطل

                                                 
 .األشكال، ويقال القَلْسوة والقَلْساة والقُلَنِسيةلباس للرأس خمتلف األنواع و: القَلَنسوة)  ١(

  . ٢٦٩،املالبس العربية ص٩٩، معجم املالبس يف لسان العرب ص٥٢٥، القاموس احمليط  ص٢٢املطلع ص: ينظر
مصنف و املصنف لعبد الرزاق كتاب الطهارة، باب املسح على القلنسوة،           : وما بعدها، وينظر   ١/٤١احمللى: ينظر)  ٢(

باب يف املـرأة متـسح علـى    _ ٢٤ و باب من كان يرى املسح على العمامة     _ ٢١كتاب الطهارة، _ ١يب شيبة   ابن أ 
  .وما بعدها١/٤٦٧مخارها، األوسط البن املنذر

وقد دعا لـه   ، خادم النيبمحزة أيببهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد اخلزرجي البصري، يكىن )  ٣(
 .هـ وقيل غري ذلك٩١ : وقيل،هـ٩٠عام  بكثرة املال والولد، نويف

 .١/١٩٢، أسد الغابة١/١٠٩، االستيعاب البن عبد الرب١/٢٣١معرفة الصحابة: ينظر
  وبعثه علـي   ،هو عبداهللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر األشعري ، فتح البلدان وويل الواليات                 )  ٤(
   هـ ٥٠ : وقيل ،هـ٤٤يف عام قيل  فة، واختلف يف تاريخ وفاته      تويف يف الكوفة وقيل يف مك     ،   على حتكيم احلكمني

  .وقيل غري ذلك
 .٣/٣٧٦، أسد الغابة٣/٩٧٩، االستيعاب البن عبد الرب٤/١٧٤٩معرفة الصحابة: ينظر



 ١٢٧

لكن علمنـا مبـسحه     ، ه ال ميسح إال على عمامة أو مخار        يقل إن   مل  ألنه   ،هذا خطأ : قلنا
      فأي شيء لبس على الرأس جاز      ،  كذلك كانفإذ  ، اعليها أن مباشرة الرأس باملاء ليس فرض

  .املسح عليه
 على عمامة صفراء مـن  مسح رسول اهللا :  لو أن الراوي قال    ،وا لنا قول: مث نقول هلم  

راء من قطن ملوية عشر مرات      أكان جيوز عندكم املسح على مح     ، كتان مطوية ثالث طيات   
أكان  جيوز على أبيضني أم ال ؟ فإن         ،  على خفني أسودين   ؟ وكذلك لو قال مسح       أم ال 

   )١(هـ.أ." مل يراعوه رجعوا إىل قولناوإن، لزموا قول الراوي أحدثوا ديناً جديداً
 

  )٢(فروع  على الضابط
  

  . أو بدوا )٣( كانت حمنكة أو غري حمنكة بذؤابةجواز املسح على العمامة سواء .١
  . جواز املسح على القلنسوة واخلمار .٢
  )٤(.أو املغفر جواز املسح على  البيضة .٣

                                                 
  .٢/٤٤احمللى)  ١(
  .٢/٤٠احمللى: ينظر)  ٢(
  .طرف العمامة املرخي من اخللف أو األمام : الذؤابة أو العذبة)  ٣(

 .٢٢١ ، املالبس العربية للجبوري ص٢٣ع للبعلي صاملطل: ينظر
  . هي اخلوذة: البيضة )٤(

  .٧٩، املعجم الوسيط ص١/١٧٣النهاية البن األثري : ينظر
زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس حتت القلنسوة، ويقال هلا املغفرة والغفَارة وقيل إا مثل القلنسوة                  : املغفَرو

  .يلقيها الرجل على رأسه فتبلغ الدرع مث يلبس البيضة فوقهاغري أا أوسع 
 .٢٥٦ ، ٢٥٥ص ، املالبس العربية للجبوري٢٧٢، القاموس احمليط ص٢/٣١٢النهاية البن األثري : ينظر



 ١٢٨

 )١(.كل ما لبس يف الرجلني أجزأ املسح عليه. ١٠
  

   الضابطمعىن
  

 ، ويفيد جـواز     _اهللا   رمحه   _هذا الضابط الفقهي من الكليات الفقهية عند ابن حزم          
عموم املسح على كل ما لبس يف الرجلني، أيا كان نوع امللبوس من خف وجورب وحنـو                 

  .ذلك
وقلَّ أن جتد عند فقيه من الفقهاء هذا التعميم، إذ أن أغلب من وقفت على أقـواهلم يف                  

يهـا  ف مل يـأت     ية معينة يف امللبوس، وكثري من هذه الشروط اجتهاد        اشترطون قيود املسألة ي 
 ينتقد هذه الشروط واألحكام اليت وضعها كثري من         _اهللا   رمحه   _نص، مما جعل ابن حزم      

  .)٢(الفقهاء على امللبوس يف الرجلني
ارته  فمن أكمل طه   ،وأهل العلم جممعون على نوع معني من هذه امللبوسات وهو اخلف          

   )٣(.له أن ميسح عليهما يف حضر أو سفرفإن  ،مث لبس اخلفني وأحدث
املسح على اخلفني ال ينكره إال مبتدع خارج عن         : "  _رمحه اهللا   _ )٤(يقول ابن القطان  

مجاعة املسلمني أهل الفقه واألثر، والقائلون به هم اجلم الغفري الذين ال جيوز عليهم الغلـط                
  )٥(". الصحابة والتابعني وفقهاء املسلمني وهم مجهور،وال التواطؤ

  
  

                                                 
  .٢/٥٣ احمللى )١(
، ١/١٥٤، الشرح الـصغري   ١/١٤١، بدائع الصنائع  ١/١٠٨ فتح القدير  : ينظر شروط الفقهاء يف اخلف واجلورب      )٢(

 .١/١١٦، كشاف القناع١/٣٧٣، املغين١/٤٩٩اموع 
 .١/٣٦١، املغين البن قدامة٢/١٤١ االستذكار البن عبد الرب،٣٥اإلمجاع البن املنذرص:  ينظر)٣(
 ي هو احلافظ العالمة الناقد قاضي اجلماعة أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك بن حيىي بن إبـراهيم احلمـري                     )٤(

 النظر  :من أبصر الناس بصناعة احلديث، من مؤلفاته      أنه  قيل عنه   ،  اسي املالكي، الشهري بابن القطان    يب الف الكُتامي املغر 
 .هـ٦٢٨، تويف رمحه اهللا عام الوهم واإليهام يف احلديثويف أحكام النظر، 

  .٧/٢١٣، معجم املؤلفني٥/١٢٨، شذرات الذهب٤/١٣٤ ، تذكرة احلفاظ٢٢/٣٠٦سري أعالم النبالء: ينظر
 .١٢/٨٨ اإلقناع البن القطان )٥(



 ١٢٩

  مسائل متعلقة بالضابط
  

  )١(:_اهللا  رمحه _أهم شروط املسح على امللبوس عند ابن حزم  �
  

  .أن يكون مما حيل لباسه .١
  .أن يلبس ذلك على طهارة .٢
وهو يوم وليلة للمقيم وثالثة أيـام       من الشارع،   أن يكون يف خالل الوقت احملدود        .٣

  . )٢(فربلياليها للمسا
  .أن يكون املسح يف الطهارة الصغرى دون الكربى .٤

  
  هل تنتقض الطهارة برتع امللبوس يف الرجلني أو عند انتهاء املدة؟ �

  
 وال بانتـهاء  _اهللا  رمحـه  _ال تنتقض الطهارة برتع امللبوس يف الرجلني عند ابن حزم       

 هنـا يفيـد نقـض       ألن الطهارة ال تنتقض إال باألحداث أو بنص يف ذلك وال نص           . املدة
   )٣(.الطهارة

وعند املالكيـة يكفـي      )٤(.انقضاء املدة  وأأما الطهارة عند احلنفية فتنتقض برتع اخلف        
واملذهب عند الشافعية كما يف اجلديد أنه يغسل قدميه ويف القدمي يبطل              )٥(.غسل الرجلني 

  .)٧( قدميه واملذهب عند احلنابلة أنه يبطل وضوؤه  ويف رواية جيزئ غسل)٦(.الوضوء

                                                 
وما بعدها ، الـشرح     ١/١٠١، وينظر موافقته للمذاهب األربعة يف هذه الشروط فتح القدير         ٢/٥٣احمللى  : ينظر)  ١(

 .وما بعدها ١/١١٣ وما بعدها، كشاف القناع ١/٤٥وما بعدها، املهذب ١/١٥٦الصغري 
  .ال توقيت يف املسحعلى أنه  ،ة القدمي عند الشافعيكذلكاملذهب عند املالكية و)  ٢(

  . ١/٤٥، املهذب ٣٢٣ ، ١/٣٢٢، الذخرية١/٤١ينظر املدونة
  .٦٧ ، ٢/٦٢احمللى : ينظر)  ٣(
  .١/٣١، اهلداية١/١٠٥ ، فتح القدير١٤٩، ١/١٤٨بدائع الصنائع: ينظر)  ٤(
  .١/٣٦ ، جواهر اإلكليل١/١٥٧الشرح الصغري: ينظر)  ٥(
  .١/٢١١ احملتاج ، مغين١/٤٨املهذب: ينظر)  ٦(
  .١/١٢١ ، كشاف القناع١/٣٦٧املغين: ينظر)  ٧(



 ١٣٠

 جـاء   وهذا الذي انقضى وقت مسحه مل حيدث وال        : "_اهللا   رمحه   _يقول ابن حزم    
يصلي حـىت   فهو طاهر   ، عن بعض أعضائه وال عن مجيعها     نص يف أن طهارته انتقضت ال       

  )١(." ويتوضأ مث يستأنف املسح توقيتاً آخر، وما على قدميهفيخلع خفيه حينئذ، حيدث
،  اإلمام النـووي   ،دم انتقاض الطهارة برتع امللبوس يف الرجلني      عوممن وافق ابن حزم يف      

رحم  _)٣(،شيخ اإلسالم  ابن تيمية    أيضاً  واختار ذلك    .)٢("وهو املختار األقوى  :" حيث قال 
  ._اجلميع اهللا 
  

  أدلة الضابط
  

  :ذا الضابط من جهتني كما مر معنا يف الضابط الذي قبلهميكن االستدالل هل
 تفيد جواز املسح على     واليتكثرية   من السنة واآلثار ال     _اهللا   رمحه   _ هساقما   :األوىلاجلهة  

  .عموم املسح على كل ملبوسليس فيها املنع من  و،اخلفني واجلوربني والنعلني
   .لبس يف الرجلني ىل عموم املسح على كل ماإلة  األدهيوجت :الثانيةاجلهة أما 

  
   )٤(األدلة من السنة:أوالً

  
 ،  فذكر وضوءه عليه السالمكنت مع رسول اهللا :  قال، )٥(ن شعبةعن املغرية ب .١

                                                 
  .٢/٦٢احمللى )  ١(
  .١/٥٢٧اموع) ٢(
  .٢٦األخبار العلمية ص: ينظر)  ٣(
آثاراً كثرية عن الصحابة والتابعني تفيد جواز املسح على اخلفني واجلوربني والنعلني            _ رمحه اهللا   _ ذكر ابن حزم    )  ٤(

  .وغريها
ويف باب املسح علـى اجلـوربني،       يف   واملصنف البن أيب شيبة      ،املصنف لعبد الرزاق  : أيضاً، وينظر   ٢/٥٥ىاحملل: ينظر

  . وما بعدها١/٤٢٦األوسط البن املنذر
 بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي، يكىن بأيب عبداهللا ، وقيل بأيب عيـسى،                     ةهو املغري )  ٥(

  .هـ٥٠عام  تويف
 .٥/٢٦١، أسد الغابة٤/١٤٤٥، االستيعاب البن عبد الرب٥/٢٥٨٢معرفة الصحابة: ينظر



 ١٣١

ومـسح   ، "دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني   "  : ألنزع اخلفني فقال    )١( مث أهويت  :لوقي
  )٢(.عليهما

 
  توضـأ ومـسح علـى اجلـوربني          أن رسول اهللا     " :  عن املغرية بن شعبة    .٢

 )٣(".والنعلني
 
سألت عائشة أم املؤمنني عن املسح علـى اخلفـني          : قال ) ٤(عن شريح بن هانئ    .٣

فأتيت عليا فسألته عن املسح ؟ ، ائت علي بن أيب طالب فإنه أعلم بذلك مين: فقالت
 )٥(.يأمرنا أن ميسح املقيم يوما وليلة واملسافر ثالثاً كان رسول اهللا : فقال

               ويف حـديث علـي عمـوم املـسح علـى            : "_اهللا   رمحـه    _يقول ابن حزم    
  )٦(."كل ما لبس يف الرجلني يوما وليلة للمقيم وثالثا للمسافر

  
 

                                                 
  )٢/٩٢٠النهاية البن األثري . (مدها حنوه وأماهلا إليه: أهوى بيده)  ١(
  .  )٢٠٦(باب إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان برقم_ ٤٩كتاب الوضوء،_ ٤صحيح البخاري،)  ٢(

  ).٢٧٤(سح على اخلفني برقمباب امل_ ٢٢كتاب الطهارة، _ ٢صحيح مسلم،
  ).١٥٩(باب املسح على اجلوربني، برقم_ ٦١كتاب الطهارة، _ ١سنن أيب داود، )  ٣(

حديث حسن  : ، وقال عنه  )٩٩(باب يف املسح على اجلوربني والنعلني برقم      _ ٧٤كتاب الطهارة، _ ١سنن الترمذي،   
 .صحيح

و ) ٥٥٩(ء يف املسح على اجلوربني والـنعلني بـرقم        باب ما جا  _ ٨٨كتاب الطهارة وسننها،    _ ١ سنن ابن ماجه،    
   .رواية أيب موسى األشعري من ) ٥٦٠(
  .صححه األلبايناحلديث و
ودعا له، يكىن بأيب املقدام، وكان من أجلـة            أدرك النيب  ،هو شريح بن هانئ بن يزيد بن احلارث بن كعب         )  ٤(

  .هـ٨٧ عام تويف، أصحاب علي
 .٢/٥٩٨، أسد الغابة٢/٧٠٢، االستيعاب البن عبد الرب٣/١٤٨٠معرفة الصحابة:  ينظر

  .)١٢٩(باب التوقيت يف املسح على اخلفني للمقيم، برقم_ ٩٩كتاب الطهارة وسننها، _ ١سنن النسائي،)  ٥(
 ).٥٥٢( باب ما جاء يف التوقيت يف املسح للمقـيم واملـسافر، بـرقم            _ ٨٦كتاب الطهارة ،    _ ١سنن ابن ماجه ،   

  .لباينصححه األاحلديث و
  .٢/٥٥احمللى)  ٦(



 ١٣٢

  لبس يف الرجلني  ىل عموم املسح على كل ماإلة  األدهيوج ت:ثانياً
  

 ،لكن احلق يف ذلك ما جاءت به السنة املبينة للقرآن          : " _اهللا   رمحه   _ ابن حزم    يقول
و حكمهما إذا   ، من أن حكم القدمني اللتني ليس عليهما شيء ملبوس ميسح عليه أن يغسال            

  ."هبذا جاءت السنة، كان عليهما شيء ملبوس أن ميسح على ذلك الشيء
، وأنه مسح على اجلوربني   ،  األمر باملسح على اخلفني    قد صح عن رسول اهللا      : " مث قال   

ال أغفله  فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو             و ولو كان ههنا حد حمدود ملا أمهله        
   )١(".لبس على الرجلني فاملسح عليه جائزجورب أو 

  
   فروع على الضابط

  
غريهـا،    كان مصنوعاً من جلود أو      على كل ما وقع عليه اسم خف سواء        جواز املسح  .١

  )٢(.وكذلك جواز املسح على ما يعرف باجلرموق
 كان من قطن أو صوف أو حنـو          جورب سواء  لى كل ما وقع عليه اسم     جواز املسح ع   .٢

    )٣(. رقيقاً كان أو ثخيناً،ذلك
 ظهر منـه أقـل      لى الرجلني وإن كان به خروق سواء      جواز املسح على كل ما لبس ع       .٣

  )٤(.القدم أو أكثره
 )٥(. جواز املسح على اخلفني و إن كانا مقطوعني حتت الكعبني .٤
 

    

                                                 
  .٢/٦٦احمللى)  ١(
  .٢/٥٣احمللى : ينظر)  ٢(
  .ما يلبس فوق اخلف، واجلمع  جراميق وهو لفظ معرب :اجلرموقو

 .٢٢، ٢١ ، املطلع ص٤٦، معجم املالبس يف لسان العرب ص٥٥املصباح  املنري ص:  ينظر
  .٦٦/ ١احمللى : ينظر)  ٣(
   .١/٦٥احمللى : ينظر)  ٤(
  .١/٦٦احمللى: ينظر)  ٥(



 ١٣٣

  )١(.التيمم طهارة تامة .١١
  

  معىن الضابط
  

  التيممتعريف 
   )٢(.كلمة تدل على قصد الشيء وتعمده: لغةً

  )٣(.قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة خمصوصة إلزالة احلدث: اصطالحاً
  

التيمم رفعاً للحرج الذي قد يقع فيه فاقد املاء، أو من عجـز عـن                شرع اهللا   وقد  
  .استخدامه ملرض أو مانع آخر من عدو وحنوه
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šχρã ä3 ô±n@ ∩∉∪ ٤(اآلية(.  

وأن ،  يشري إىل أن التيمم رافع للحدث األصـغر واألكـرب         ،والضابط الذي معنا هنا   
  .الطهارة احلاصلة بالتيمم هي نفس الطهارة اليت حتصل بالوضوء أو الغسل

                                                 
الطهـارة بـالتيمم    : "بلفظ_ رمحه اهللا   _  ، وينظر هذا الضابط بصياغة أخرى عند ابن تيمية           ٧٧ ، ٢/٦٣احمللى  ) ١(

 لشيخنا الـدكتور ناصـر امليمـان        ،القواعد والضوابط الفقهية يف كتايب الطهارة والصالة      كتاب  يف  " كالطهارة باملاء 
  .٣٥١ص

  .١٠٨١القاموس احمليط ص ،١٠٦٩مقاييس اللغة ص: ينظر) ٢(
  .٣٥١، املصباح املنري ص٧٥التعريفات للجرجاين ص: ينظر) ٣(
  .٦سورة املائدة اآلية) ٤(



 ١٣٤

 يرى أن التيمم خيتلف عن الوضوء يف أمـرين          _رمحه اهللا   _  حزم   إال أن اإلمام ابن   
  :رئيسني
 إال طهارة املريض الذي عليه من استعمال املاء         ،أن طهارة التيمم تنتقض بوجود املاء      .١

   )١(. فإن طهارته باقية مع وجود املاء،حرج
ـ          أن من أجنب وال ماء معه      .٢ اآلخر ، فإمنا يتيمم مرتني ينوي بأحدمها رفع اجلنابـة وب

  )٢(.الوضوء، خبالف لو كان عنده املاء
 

 بني قائل بأن التيمم إمنا هو مبيح للصالة فقـط،           حكم التيمم وقد اختلف أهل العلم يف      
وبني قائل بأنه رافع للحدث وبه تتحقق الطهارة التامة، وهلذا اخلالف أثر واضح على كثري               

  . )٣(من الفروع الفقهية
 يف  ،عند املالكية الثانية  رواية  ال مذهب احلنفية و   _محه اهللا   ر_ وافق اإلمام ابن حزم     قد  و

   )٤(.أن التيمم طهارة تامة وأنه رافع للحدث
  ._ اهللا همارمح _)٥(، أيضاًواختار هذا الرأي شيخ اإلسالم ابن تيمية، واإلمام الشوكاين

  
  أدلة الضابط

  

ــاىل . ١ ــه تع   öΝ: قول n=sù (#ρß‰Åg rB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tFsù # Y‰‹ Ïè|¹ $Y6 ÍhŠ sÛ (#θßs|¡øΒ$$sù öΝ à6 Ïδθã_âθÎ/ 
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  .٣١، اإلمجاع البن عبد الرب ص٣٦ ، اإلمجاع البن املنذر ص٨٢، ٢/٧٩احمللى: ينظر) ١(
  .٢/٨٨احمللى: ينظر) ٢(
  .١/١٧٥، كشاف القناع١/٦٨، املهذب٥٠٦/هب اجلليل، موا١/٣٦٥، الذخرية١/٣٤٤بدائع الصنائع : ينظر)  ٣(
  .٥٠٦/، مواهب اجلليل١/٣٦٥، الذخرية١/٣٤٤بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
  .٤٦، الدراري املضية ص٣٧األخبار العلمية للبعلي ص  وما بعدها،٢١/٣٥٢الفتاوى البن تيمية: ينظر) ٥(
  .٦ سورة املائدة من اآلية)٦(



 ١٣٥

 بعد أن أمر بالتيمم عند عدم وجود املاء، بـين أن             الكرمية أن اهللا     اآليةووجه الداللة من    
ذلك التيمم طهارة وتطهري من احلدث، وال دليل على أا طهارة ناقصة أو مؤقتة للـصالة                

  . فقط، بل األصل أن حتمل على الطهارة التامة حىت يأيت دليل ينايف ذلك
 
وذكر  _  الناس بثالث  فُضلنا على : "  قال  أن رسول اهللا     ،بن اليمان    عن حذيفة . ٢

وجعلت تربتها لنـا طهـورا إذا مل جنـد      وجعلت لنا األرض كلها مسجدا،        " _منها
 )١(".املاء

 الكرمية، فوصف الطهور يعين الطاهر يف نفسه اآليةووجه الداللة هو نفسه الذي سبق يف     
  .يل وال دليل على حصر الطهارة يف وقت دون آخر إال ما جاء به الدل،املطهر لغريه

  
  فروع على الضابط

  
حيل التيمم حمل املاء يف أحكام املسح على كل ما لبس يف الرجلني وال فرق، ومـن                  .١

  )٢(.ذلك أن من تيمم مث أدخل رجليه يف امللبوس جاز له أن ميسح على ذلك امللبوس
 ترك للفـضل يف البـدار إىل أفـضل          ، يعترب تأخري الصالة حبجة احتمال وجود املاء      .٢

 )٣(.وىل التيمم والبدار إىل الصالةاألعمال، فاأل
   )٤(.ال يقضي املتيمم ما صاله بالتيمم .٣
   )٥(.للمتيمم أن يصلي الفرائض والنوافل كلها بالتيمم .٤
  )٦(.جيوز إمامة املتيمم للمتوضئني .٥

  

                                                 
  ). ٥٢٢ (باب ابتناء مسجد النيب _ ١ساجد ومواضع الصالة،كتاب امل_ ٥صحيح مسلم، ) ١(
 .٢/٦٣احمللى: ينظر)  ٢(
  .٢/٧٧احمللى: ينظر)  ٣(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٤(
  .٢/٨٢احمللى: ينظر)  ٥(
  .٢/٩١احمللى: ينظر)  ٦(



 ١٣٦

  .)١(االستيعاب املسح ال يقتضي. ١٢
  

  معىن الضابط
  

ء أصل صحيح، وهو إمرار الشيء امليم والسني واحلا " : املسحتعريف  يقول ابن فارس يف     
   )٢(".على الشيء بسطاً

  )٣(.أخذ الشيء مجيعه بأكمله: واملقصود باالستيعاب
 أن املسح على الشيء ال يقتضي       ، يف هذا الضابط   _رمحه اهللا   _ ويرى اإلمام ابن حزم     

  .استيعابه بأكمله، بل يكفي وقوع اليد على جزء منه
  

  أدلة الضابط
  

 كما يـرى  _على هذا الضابط من اللغة اليت دلت      _رمحه اهللا   _  ماستدل اإلمام ابن حز   
  )٤(.على أن كلمة املسح ال تفيد ضرورة االستيعاب للممسوح ،_

ن الشيء إذا وقع مفعوالً به لفعـل        إ: " _رمحه اهللا   _ ويف هذا يقول اإلمام الشوكاين      
 املفعول به، وال أن     مذكور، أو ظرفاً ملظروف مذكور، مل يكن املراد إيقاع الفعل على مجيع           

أو اسـكن يف    ، اضرب زيداً :  لو قال قائل آلخر    يكون املظروف حاال جبميع الظرف، فمثالً     
الدار، فضربه يف يده أو سكن يف مرتل من منازل الدار، مل يشك أحد من أهل اللغة أنه يقال              

ن يف  مضروب، وملن يسكن يف مرتل من منازل الدار أنه ساك         : ضارب، وللمفعول : للفاعل
ومما يدل على أنه ليس املراد      :  مث قال ....  ومن قال غري هذا أنكر عليه مجيع أهل اللغة         ،الدار

باملفعول به مجيع ذاته، بل يصدق على الذات أا مفعول هبا بوقوع الفعل على جـزء مـن                  
، واإلطباق على ذلك من أهل اللغة       ر يف التراكيب القرآنية واللغوية    إمعان النظ أجزائها؛  

                                                 
  .١٠٠ ، ٧٢ ، ٦٦ ، ٢/٣٦احمللى) ١(
  .٢٣٣، القاموس احمليط ص٢٤٩املصباح املنري ص: وينظر. ٩٤٨مقاييس اللغة ص)  ٢(
  .١٠٤٢، املعجم الوسيط ص١٤٤، القاموس احمليط ص٣٤٢املصباح املنري ص: ينظر)  ٣(
  .٢/١٠٠احمللى: ينظر)  ٤(



 ١٣٧

’ :ية يف غسل األيدي واألرجل ، فقـال       ، ومن هذه احليثية ذكر اهللا الغا      أهل الشرع   و n<Î) 

È, Ïù# t yϑø9 $#   ، ’ n<Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷ès3 ø9 $#             ليعلم العباد أن املطلوب منهم يف ذلك مقدار معني حمدود ال

يد كن أن يكون التقي   ، ولكنه مي   العضوين حىت يصدق بأقل جزء منها      جمرد إيقاع الغسل على   
صرف األفهام عن مجيع تلـك      ، ل أليدي واألرجل ، وميكن أن يكون التقييد يف ا      بالغاية لذلك 
  )١(.."، ألن القرآن الكرمي خطاب لألمة على مقتضى اللغة العربيةاألعضاء

  
   )٢(فروع على الضابط 

  
  .ال يشترط استيعاب املسح على الرأس يف الوضوء .١
  .مار يف الوضوءال يشترط استيعاب املسح على العمامة واخل .٢
  .ال يشترط استيعاب املسح على اخلفني .٣
  .ال يشترط استيعاب املسح على الوجه والكفني يف التيمم .٤
  .ال يشترط استيعاب املسح على احلجر األسود يف الطواف .٥

                                                 
  .١٠٥وبل الغمام على شفاء اُألوام للشوكاين ص)  ١(
 .٢/١٠٠ينظر احمللى)  ٢(
  



 ١٣٨

  )١(.الطهارة ال ينقضها إال األحداث أو نص وارد بانتقاضها. ١٣
  

  معىن الضابط
  

  : األحداثتعريف 
وهو احلالة الناقضة للطهارة شرعاً، واجلمع      : نسان إحداثاً واالسم احلَدث   من أحدثَ اإل  

 ومعىن قوهلم الناقضة للطهارة، أن احلدث إن صادف طهارة          ، مثل سبب وأسباب   ،األحداث
 حىت جيوز أن جيتمـع      ، فمن شأنه أن يكون كذلك     ،نقضها ورفعها، وإن مل يصادف طهارة     

  )٢(.على الشخص أحداث
 يف اتباعه للنص إن وجد، أما       _رمحه اهللا   _ ؤكد ظاهرية اإلمام ابن حزم      وهذا الضابط ي  

األصل وهو هنا بقاء الطهارة على ما كانت عليه حىت يأيت نـص              إن مل يوجد فيستصحب   
  .بانتقاضها

 يف معرض رده علـى      ةذا الضابط يف أكثر من موضع، خاص       ه _رمحه اهللا   _ وقد قرر   
هارة، واليت بنوها عادة على األقيسة أو على األحاديث         املذاهب اليت توسعت يف نواقض الط     

  )٣(._رمحه اهللا _ الضعيفة كما يرى ذلك ابن حزم 
 كثرية، ومن دون تفريق بني كـون        _رمحه اهللا   _ واألحداث اليت تنقض الطهارة عنده      

  . احلدث قليالً أو كثرياً
ن ذلك خروج املذي     وم ، اتفق عليها مع األئمة األربعة أو أحدهم        هذه األحداث  وأغلب

  )٤(.اخل...، وأكل حلوم اإلبلوالبول والغائط

  

                                                 
  .٢/٧٠احمللى)  ١(
  .٨٨جرجاين ص، التعريفات لل٦٨املصباح املنري ص: ينظر)  ٢(
، ١/١٠٥ ، فـتح القـدير     ١٤٩،  ١/١٤٨بدائع الصنائع : ينظر يف آراء املذاهب األخرى وتوسعهم يف النواقض       )  ٣(

 ،  ١/٣٦٧ املغين ،١/٢١١ ، مغين احملتاج   ١/٤٨  املهذب  ،١/٣٦، جواهر اإلكليل  ١/١٥٧ الشرح الصغري  ،١/٣١اهلداية
  .١/١٢١كشاف القناع

  .١/٢٣٠ ، وأيضاً  وما بعدها١/٢١٧احمللى: ينظر)  ٤(



 ١٣٩

 انتقاض طهارة التيمم عند وجود املـاء، إال         ،ومثال ما ورد فيه النص على انتقاض الطهارة       
  )١(.املريض إذا تيمم وعليه من استعمال املاء حرج فال تنتقض طهارته

 يف  ،بناقضة للطهارة املتيقن بقاؤها   أما غري ذلك من األمور االجتهادية والقياسية، فليست         
  ._رمحه اهللا _ مقابل ذلك االجتهاد الظين كما يرى 

  
  أدلة الضابط

  
 أدلة على هذا الضابط ولكن ميكن معرفة أدلته من خـالل نظرتـه              _رمحه اهللا   _ مل يذكر   

ـ  ول بالقياس، األمر الذي يدعوه إىل     الظاهرية اليت تعترب بالنص واإلمجاع فقط وال تق        ل العم
أن األصل هو بقاء الطهارة، وعدم انتقاضها إال         والقول ب  ،االستصحاب يف مثل هذه احلالة    ب

  )٢(.بدليل يقوى على رفع األصل
  

  فروع على الضابط
  

تندرج حتت هذا الضابط الكثري من الفروع الفقهية، اليت قد يكون فيها الكـثري مـن                
ا خشية اإلطالة، علماً بأن غالـب        واليت سأجتنب ذكره   _رمحهم اهللا   _ اخلالف بني األئمة    

هذه الفروع مستندة إىل القياس الذي ال يقول به ابن حزم، أو على أدلة ضعيفة عنده، ومن                 
  :أهم هذه الفروع

  
   )٣(.ال تنتقض الطهارة برتع اجلبرية كما هو عند بعض املذاهب األخرى .١

                                                 
  .٢/٨٢احمللى: ينظر)  ١(
  .)٨٩( ص حول األصل بقاء الطهارة يف الضابط األول من هذا البحثر معناكالم الذي مالينظر )  ٢(
مجع جبائر، وهي اخلشب اليت تسوى، فتوضع على موضع الكسر، وتشد عليه، حـىت ينجـرب علـى                  : اجلبرية)  ٣(

    .على ما يشد به القروح و اجلروح والعظاموهي عند الفقهاء، تطلق . استوائها
  =  .٥٠٧، اآللة واألداة للرصايف ص٥٨، القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص٣٣٨القاموس احمليط ص : ينظر



 ١٤٠

  )١(.ال تنتقض الطهارة بانتهاء مدة املسح على امللبوس يف الرجلني .٢
  . )٢( كان على الرأس أو يف الرجلتنتقض الطهارة خبلع امللبوس سواءال  .٣
   )٣(.ال تنتقض الطهارة حبلق الشعر أو قصه .٤
  )٤(.ال تنتقض طهارة املريض املتيمم إذا عويف .٥
  )٥(.ال ينقض الطهارة خروج الرعاف، وال الدم الظاهر من فرج املرأة احلامل .٦
  )٦(.وحنو ذلك من الغيبة والنميمة، ال ينقض الطهارة أذى املسلم وظلمه .٧

                                                                                                                                               
أن من كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة،  فليس                _ رمحه اهللا   _ ويرى ابن حزم    = 

  .ن ذلك وقد سقط حكم ذلك املكانعليه أن ميسح على شيء م
  .٥١، ٢/٥٠احمللى: ينظر

  . ٢/٦٢احمللى: ينظر)  ١(
  . ٢/٦٨احمللى: ينظر)  ٢(
  .٢/٧٠احمللى: ينظر)  ٣(
  . ٢/٨٢احمللى: ينظر)  ٤(
  .وذلك على اعتبار أن الدم اخلارج من فرج املرأة احلامل، ليس بدم حيض وال نفاس)  ٥(

  .وما بعدها١/٢٣٩احمللى: ينظر
  .وما بعدها١/٢٣٩احمللى: ينظر)  ٦(



 ١٤١

  )١(.كل حدث ينقض الطهارة يف الصالة فإنه ينقض الصالة. ١٤
  

   معىن الضابط
  

أتى هذا الضابط ردا على من اعترب احلدث يف أثناء الصالة ليس بناقض هلا، وأن الـذي                 
  ! مث يبين على ما مضى من صالتهعليه فقط، أن يتوضأ

 بعمد أو نسيان    _ اعترب أن كل حدث ينقض الطهارة        _ اهللا   رمحه_ أما اإلمام ابن حزم     
 فهـو يـنقض     ، فإنه مىت وجد يف الصالة ما بني تكبرية اإلحرام إىل أن يتم سالمه منـها               _

مأموما أو سواء كان إماما أو     ، البناء فيها وال جيوز له    ، ويلزمه ابتداؤها ، الطهارة والصالة معاً  
  )٢(.إال أنه ال تلزمه اإلعادة يف التطوع خاصة، يف فرض كان أو يف تطوع، منفرداً

  
  حترير حمل الرتاع

) ٣(،وقد أمجع أهل العلم على أن من أحدث متعمداً يف أثناء صالته فإنه ال جيوز له البناء                

  .اختلفوا فيما لو أحدث ناسياإمنا و
مـا  إن له أن يبين علـى       : وممن قال بالبناء على ما مضى يف صالته احلنفية، حيث قالوا          

أن يكـون احلـدث     : اً، منها مضى من صالته بعد أن يتوضأ، واشترطوا جلواز البناء شروط         
موجباً للوضوء ال للغسل، وأن ال يكون احلدث مما يندر وجوده، وأن ال يفعل فعالً                امساوي ،

  )٤(.له منه بد، باإلضافة إىل بعض التفاصيل األخرى يف مذهبهم
  )٥(.زوم استئنافها من جديدأما اجلمهور فعلى بطالن صالته، ول

  
  

                                                 
  .٤/٩٨احمللى)  ١(
  .٤/٩٨احمللى : ينظر)  ٢(
  .٢/٢٨٤نقل اإلمجاع صاحب احمليط الربهاين عند احلنفية)  ٣(
  .١/٦٩، اللباب شرح الكتاب٢/٢٨٤، احمليط الربهاين٦٤٤_١/٦٤٢البحر الرائق : ينظر)  ٤(
  .٢/٥٠٨، املغين١/٢٧١لطالبني، روضة ا٢/٢٧٢االستذكار البن عبد الرب: ينظر)  ٥(



 ١٤٢

  أدلة الضابط
  

ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حـىت           : "، قال رسول اهللا     عن أيب هريرة     .١
 ) ١(."يتوضأ

فصح أن الصالة ال يقبلها اهللا ممن أحدث حـىت يتوضـأ             : "_رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    
  )٢(".ويبتدئها من جديد

 

إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينـصرف       : " هللا  ، قال رسول ا   )٣(عن علي بن طلق    .٢
 )٤(".فليتوضأ وليعد صالته

 مـن الـصالة     االنصراف ، أمر الرسول    احدث يعترب   أن إخراج الريح    :  الداللة هجو
 دليل على أن البناء على الصالة        إذاً احلديث والوضوء من ذلك مث إعادة الصالة، ف       ،ألجله

  .للمحدث غري جائز

  

 )٥(.صالة ال جيوز أن يفرق بني أجزائها مبا ليس بصالةاإلمجاع على أن ال .٣
 
نائها علـى  أن من انتقضت طهارته فخرج من صالته، يكون قد فقد شرط الصالة يف أث             .٤

  )٦(. ففسدت صالته،زمن طويل وعمل كثريوجه ال يعود، إال بعد 
                                                 

  ).٦٩٥٤(باب يف الصالة، _ ٢كتاب احليل، _ ٩٠صحيح البخاري، )  ١(
  .٤/١٠٠احمللى: ينظر)  ٢(
له صحبة،  : قال عنه ابن حبان   . هو علي بن طلق بن املنذر بن قيس بن عمرو بن عبداهللا احلنفي السحيمي اليماين              )  ٣(

 .علي بن طلق غري هذا احلديثال أعرف ل: ونقل الترمذي عن البخاري قال
  .٤/٤٦٩، اإلصابة٤/١٣٤، أسد الغابة٣/١١٣٤، االستيعاب٤/١٩٧٢معرفة الصحابة

  .واللفظ املذكور له). ٢٠٥(باب من حيدث يف الصالة، _ ٨٢كتاب الطهارة، _ ١سنن أيب داود، ) ٤(
بلفظ آخـر   ). ١١٦٤(أدبارهن،باب ما جاء يف كراهية إتيان النساء يف         _ ١٢كتاب الرضاع ،    _ ١٠سنن الترمذي،   
 _ وقد حـسنه  " إذا فسا أحدكم فليتوضأ وال تأتوا النساء يف أعجازهن فإن اهللا ال يستحي من احلق              : " قريب من هذا  

 . _رمحه اهللا 
: ، وقد ضعف الشيخ األلباين احلديث، ينظـر       )٢٢٣٧(يف صحيحه برقم  _ رمحه اهللا   _ وممن صحح احلديث ابن حبان      

  ).١٠٠٦(،)٣١٤(،املشكاة) ٦٠٧(ضعيف اجلامع الصغري
  .٤/١٠٠احمللى: ينظر)  ٥(
  .٢/٥٠٩املغين: ينظر)  ٦(



 ١٤٣

  فروع على الضابط
  

أيا كان احلدث قليالً     ،إذا انتقضت طهارة اإلمام أو املأموم أو املنفرد يف الصالة          �
  )١(.أو كثرياً، فإن عليه اخلروج من الصالة، ويتوضأ هلا ويبتدئ الصالة من جديد

                                                 
  .٤/٩٨احمللى : ينظر)  ١(



 ١٤٤

  )١(.ال وضوء جيب الزماً إال لصالة. ١٥
  

  معىن الضابط
  

 إىل أن الوضوء ال يلزم و جيب إال للصالة فقـط،            _رمحه اهللا   _ يشري اإلمام ابن حزم     
  _  كما يرى ابـن حـزم      _  توسع من أهل العلم يف ذلك      وجاء هذا الضابط رداً على من     

 يف هذا ،    _رمحهم اهللا   _ وألزم الوضوء ألعمال أخرى غري الصالة، وقد اختلف أهل العلم           
فمنهم من أوجب الوضوء واشترطه لغري الصالة كمس املصحف والطواف كما هو عنـد              

  .اجلمهور من الفقهاء
، يؤكد ظاهريته هنا يف فهم النصوص، باإلضـافة          _رمحه اهللا   _ إال أن اإلمام ابن حزم      

إىل ما قام به من توجيه لألحاديث اليت استدل هبا اجلمهور، فحملها على االستحباب وعدم               
  . اإللزام

جند من يوافق اإلمام ابن حزم      وأقوال أهل العلم،    وعند تتبع الفروع يف املذاهب املختلفة       
 كل الفروع ويف هذا احلكم الكلي       من وافقه يف  ، ومل أجد     يف فرع دون آخر    _رمحه اهللا   _ 

  .الذي يعترب ضابطاً ملا جتب له الطهارة
  

  أدلة الضابط 
  

، فجاء من الغائط وأيت بطعـام،       كنا عند النيب    :  قال رضي اهللا عنهما،  عن ابن عباس     �
 ،إنك مل توضأ: ويف رواية أنه قيل له. "لم؟ أأصلي فأتوضأ ؟" : فقال ؟أال توضأ : فقيل له 

 )٢(".ما أردت صالة فأتوضأ":الق
  

                                                 
  .٤/١٠٩احمللى)  ١(
باب جواز أكل احملدث الطعام وأنه ال كراهة يف ذلك وأن الوضـوء             _ ٣١كتاب احليض،   _ ٣صحيح مسلم،   )  ٢(

  ). ٣٧٤(ليس على الفور، 



 ١٤٥

  فروع على الضابط
  

 )١(.جيوز الطواف بالبيت على غري طهارة باستثناء احلائض والنفساء .١
مس املصحف وقراءة القرآن وسجود التالوة جائز كل ذلك بوضـوء وبغـري              .٢

  )٢(.وضوء، للجنب واحلائض أيضاً
  )٣(.هارةذكر اهللا جائز للجنب واحلائض، ويف كل وقت وال تلزم له الط .٣
  )٤(.صحة األذان واإلقامة بال طهارة حىت لو كان ذلك يف حال اجلنابة .٤
من سجد سجديت السهو على غري طهارة أجزأتا عنه مع كراهة ذلك عند ابـن                .٥

  )٥(._رمحه اهللا _ حزم 
 .صحة سجود الشكر من غري طهارة بناء على هذا الضابط .٦
 . بناء على هذا الضابطال تشترط الطهارة للخطيب يوم اجلمعة حال خطبته .٧
  

   املستثنيات
  

إذا أتى أحدكم أهله     : " لقوله   )٦(جيب الوضوء عند معاودة اجلنب للجماع،      �
  )٧(".مث أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً

                                                 
  .٧/١١٨ ، ٢/١١٦احمللى : ينظر)  ١(

مينع من طوافها، وأما النفساء فألا كاحلائض يف ما يتعلق هبا           الذي  احلائض لوجود النص    _ رمحه اهللا   _  وقد استثىن   
  .يف الضابط الذي بعده إن شاء اهللا تعاىل، وذلك من أحكام كما سيأيت

  .١/١٣٣احمللى : ينظر)  ٢(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٣(
  .١/١٣٧لى احمل: ينظر)  ٤(
ويبدو ذلك على اعتبار أن سجديت السهو ليستا بصالة، ويستقيم هذا الفـرع إذا كـان                . ٤/١٠٩احمللى: ينظر)  ٥(

  .سجود السهو بعد السالم، واهللا أعلم
  .١/١٣٩احمللى : ينظر)  ٦(
 أراد أن باب جواز نوم اجلنب واستحباب الوضوء له وغسل الفـرج إذا  _ ٦كتاب احليض،   _ ٣صحيح مسلم،   )  ٧(

  ).٣٠٨(يأكل أو يشرب أو ينام أو جيامع، 



 ١٤٦

  )١(.احليض والنفاس شيء واحد وحكم واحد وال فرق.١٦
  

  معىن الضابط
  

  :تعريف احليض
امرأة حائضة، وجتمع األوىل على حيض، والثانيـة         ويقال امرأة حائض و    ،السيالن: لغة

  )٢(.على حائضات
 الـذي   ،هو الدم األسود اخلاثر الكريه الرائحة      : _رمحه اهللا   _ اصطالحاً عند ابن حزم     

   )٣(.يظهر من فرج املرأة
  

  :تعريف النفاس
نفْس ونوافس  نفَاس ونفُس و  : والدة املرأة، فإذا وضعت فهي نفَساء ونفْساء ومجعها       : لغةً

  )٤(.ونفَساوات
   )٥(.هو الدم اخلارج إثر وضع املرأة آخر ولد يف بطنها:اصطالحاً

  
 منهما دم خيرج على جهة الصحة والعادة، غري أنـه  الصلة بني احليض والنفاس أن كال و

يف احليض دم جِبلة خيرج من أقصى الرحم بعد البلوغ، ويف  النفـاس دم خيـرج عقـب                   
  )٦(.الوالدة

 رِبكوباب احليض والنفاس من أصعب األبواب الفقهية، يؤكد ذلك اإلمام النووي على             
  :قدره وعلمه إذ يقول

                                                 
  .٢/٢٠احمللى)  ١(
  .٥٩١، القاموس احمليط ص٨٥، املصباح املنري ص١/٤٥٩النهاية البن األثري : ينظر)  ٢(
  .٤٠٨، املوسوعة الطبية ص٣٩٩، الكليات للكفوي ص٩٩التعريفات للجرجاين ص: ، وينظر٢/١٠٣احمللى)  ٣(
  .٩٤٠، املعجم الوسيط ص٥٣٤، القاموس احمليط ص٦٧٣اح صخمتار الصح: ينظر)  ٤(
  .٨٩٩، املوسوعة الطبية ص٩٠٩، الكليات ص٢٤٠التعريفات للجرجاين ص ،٢/٢٠احمللى :ينظر)  ٥(
  .٤١/٦املوسوعة الكويتية: ينظر)  ٦(



 ١٤٧

اعلم أن باب احليض من عويص األبواب، ومما غلط فيه كثريون من الكبار لدقة مسائله،               " 
 يف كتـاب  )١(واعتىن به احملققون وأفردوه بالتصنيف يف كتب مستقلة، ونقل عن الـدارمي           

   )٢(.هـ.أ ."احليض كتاب ضائع مل يصنف فيه تصنيف يقوم حبقه ويشفي القلب:"املتحرية
  

 يف هذا الضابط إىل أن األحكام املتعلقة بالنفـاس هـي            _رمحه اهللا   _ ويشري ابن حزم    
  .نفسها املتعلقة باحليض يف اجلملة 

 مـا حيـرم      يف مجيع  ،كم احلائض وحكم النفساء ح   : " _رمحه اهللا   _ يقول ابن قدامة    
  )٣(". ال نعلم يف هذا خالفاً ، ويسقط عنهاعليها

  
  أدلة الضابط 

  

 حضت،  )٤(خرجنا ال نرى إال احلج فلما كنا بسرف       : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      .١
إن : "نعم، قـال  : قلت" ما لك، أنفست؟  : " وأنا أبكي، قال   فدخل علي رسول اهللا     

 )٥(".يقضي احلاج غري أن ال تطويف بالبيتهذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم فاقضي ما 

                                                 
 كان  ، نزيل دمشق  هو حممد بن عبدالواحد بن حممد بن عمر بن امليمون، أبو الفرج الدارمي البغدادي الشافعي،              )  ١(

 تويف رمحه اهللا يف دمشق عـام  ،أحد الفقهاء الشافعية املوصوف بالذكاء والفطنة، له كتاب االستذكار وهو يف املذهب   
             .هـ٤٤٨
  .١٨/٥٢، سري أعالم النبالء١/٢١٨، طبقات الفقهاء الشافعية٣/١٦٤تاريخ بغداد: ينظر

  .٣٨١ ، ٢/٣٨٠اموع للنووي )  ٢(
  .١/١٦٥ تبيني احلقائق للزيلعي:نظر يف نقل اإلمجاعي، و١/٤٣٢املغين)  ٣(
)٤  (رِفواد كبري من روافد مر الظهران مير مشال مكة، يقطعه طريق املدينة ، وهذا الوادي يأخذ سيل اجلعرانة مث                   : س

  .يام اجلاهليةكلم ، وسكانه بنو حليان من هذيل، وهي ديارهم من أ٣٦يدفع يف مر الظهران من اجلنوب، ويبلغ طوله
 وهناك توفيت رضي اهللا     ،هـ يف عمرة القضاء، وهناك بىن هبا      ٧عام   ميمونة بنت احلارث     وقد تزوج به رسول اهللا      

  . عنها
، ١٣٢، معامل مكة لعاتق البالدي ص     ١٢/٢٦٨، تاج العروس  ٣/٢٤، معجم ما استعجم     ٣/٢٣٩معجم البلدان : ينظر
  .٤/١٩٣، معجم معامل احلجاز للبالدي١٣٣

  ).٢٩٤(باب كيف كان بدء احليض_ ١كتاب احليض، _ ٦صحيح البخاري، )  ٥(
  ).١٢١١(باب بيان وجوه اإلحرام، _ ١٧كتاب احلج، _ ١٥صحيح مسلم، 



 ١٤٨

 مـضطجعة يف مخيـصة، إذ       بينا أنا مع الـنيب      : رضي اهللا عنها قالت   )١(أن أم سلمة   .٢
نعـم، فـدعاين    : قلـت . "؟أنفست": فأخذت ثياب حيضيت، قال    حضت، فانسللت 

 )٢(.فاضطجعت معه يف اخلميلة
ض نفاساً، فدل علـى أن       مسى احلي   أن الرسول    :وجه الداللة من احلديثني السابقني    

  )٣(.حكمهما واحد
  

  فروع على الضابط
  
 أن تغتسال مث    ،جيب على كل من احلائض والنفساء إذا أرادتا أن حترما باحلج أو العمرة             .١

  )٤(.ال وال فرق بينهما يف احلكم
اجلـسد وحـل ضـفائرها     يلزم املرأة عند انقطاع دم احليض أو النفاس، الغسل جلميع          .٢

  )٥(.وناصيتها

                                                 
بنت عم خالد بن    مية، وهي   هي هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة املخزو                 )  ١(

فقـه  أهــ، تعـد مـن    ٤ سنة  دخل هبا النيب ، عند أخيه من الرضاعة أبو سلمةيب  كانت قبل الن  ،   الوليد  
  .حديثًا٣٧٨هـ، ويبلغ مسندها ٦١:هـ وقيل٥٩  عام آخر من مات من أمهات املؤمنني، توفيت،الصحابيات

  .٢/٢٠١، سري أعالم النبالء٤/١٩٣٩، االستيعاب٨/٦٩الطبقات البن سعد: ينظر
 ).٢٩٨(باب من مسى النفاس حيضاً، _ ٤تاب احليض، ك_ ٦صحيح البخاري، )  ٢(

    ).٢٩٦(باب االضطجاع مع احلائض يف حلاف واحد، _ ٢كتاب احليض، _ ٣صحيح مسلم، 
ثياب : وقيل اخلمائص .  وهي كساء أسود مربع، له علمان، فإن مل يكن معلّما فليس خبميصة            ،مفرد مخائص : واخلميصة

، ١/٥٣٤النهاية البن األثـري   : ينظر.( عالم ثخانٌ أيضا، وكانت من لباس الناس قدميا       من خز ثخانٌ سود ومحر، وهلا أ      
  ).١٤٠، معجم املالبس عند العرب ص٩/٢٧٥تاج العروس
وتأيت . اخلميل األسود من الثياب   : القطيفة، وهي كل ثوب له مخل من أي شيء كان، وقيل          : مفرد اخلَميل   : واخلميلة

  ).٢٥٧، املعجم الوسيط ص٩١٥، القاموس احمليط ص١/٥٣٤النهاية البن األثري : نظري.( مبعان أخرى حسب السياق
  .٢/٢٠ينظر احمللى ) ٣(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٤(
  .١١٦، ٢٨، ٢/٢٠احمللى: ينظر)  ٥(

 ١/٥٨٦احالصح: ينظر.( ضفرت املرأة شعرها وهلا ضفريتان وضفران أيضا، و اجلمع ضفائر         : العقيصة يقال : والضفرية
  ).١٢٩، ٧/١٢٨، تاج العروس٢/١٥٥، خمتصر العني



 ١٤٩

  )١(.رم الطواف بالبيت على احلائض، والنفساء أيضاًحي .٣
  )٢(.أمد النفاس هو نفسه أمد احليض .٤
 إال أن يكـون  _رمحـه اهللا   _ ق النفساء كطالق احلائض، وال يلزم عند ابن حزم          طال .٥

  )٣(. أو آخر ثالث قد تقدمت منه اثنتان،ثالثاً جمموعة
 .الضابط، بناء على هذا رم وطء النفساء كحرمة وطء احلائضحي .٦
، بناء على هـذا     جيوز مباشرة النفساء واالستمتاع هبا فيما دون الفرج كاحلائض متاماً           .٧

  .الضابط

                                                                                                                                               
، تـاج   ٣١٣املـصباح املـنري ص    : ينظـر .( قصاص الشعر يف مقدم الرأس، واجلمع نواصي  و ناصـيات          : والناصية
  ).٩٢٧، املعجم الوسيط ص٢٠/٢٤٦العروس

  . ٢/١١٦احمللى: ينظر)  ١(
ما يفيد أنه ال يرى حرمة الطواف على النفساء وإمنا          ) ٧/١١٨(وقد أخذ بعض أهل العلم من كالم ابن حزم يف احمللى            

، _ رمحه اهللا   _ ما جاء يف كتاب الدماء يف اإلسالم للشيخ عطية حممد سامل            ومن ذلك    ،!هو حرام على احلائض فقط    
مث : " قـائالً ) ٢/١١٦( رجع عن ذلك كما أخرب عن نفسه يف كتـاب احمللـى            _رمحه اهللا   _  ابن حزم    والصحيح أن 

  ".كنا فرأينا أن النفاس حيض صحيح، وحكمه حكم احليض يف كل شيءاستدر
  .٢/١٣١احمللى: ينظر)  ٢(

  .  وأكثر احليض سبعة عشر يوماً،دفعة_ رمحه اهللا _ وأقل احليض عند ابن حزم 
  .٢/١٢١احمللى: ينظر

  .١١/٢٢٦احمللى:ينظر)  ٣(



 ١٥٠

  )١(.كل دم أسود ظاهر من فرج املرأة فهو حيض. ١٧
  
  

  معىن الضابط
  

 يف كتـاب احلـيض،      _رمحه اهللا   _ هذه الكلية من الضوابط اليت سار عليها ابن حزم          
 فمىت ظهر من فرج املرأة مل حيل هلا         ، والطهر هو الدم األسود    حيث جعل الفاصل بني احليض    

أن تصلي وال أن تصوم وال أن تطوف بالبيت وال أن يطأها زوجها إال حىت يرى الطهـر،                  
 كما ذكر رمحه _فإذا رأت دماً أمحر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضاً أو جفافاً   

مجيع رأسها و جسدها باملاء، وحيل هلا كل مـا            فقد طهرت وفرض عليها أن تغسل         _اهللا  
   )٢(.كان ممنوعاً يف احليض

  
  أدلة الضابط

  
 فقال هلـا رسـول اهللا       )٤(كانت تستحاض رضي اهللا عنها     )٣(أن فاطمة بنت أيب حبيش     �
" :     ف إن دم احليض دم أسودرعوإذا كان   ،فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة     ،   ي 

  )٥(".اآلخر فتوضئي وصلي

                                                 
  .٢/١٠٤احمللى)  ١(
  .٢/١٠٣احمللى: ينظر)  ٢(
ت أيب حبيش بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية األسدية، وهـي الـيت عرفـت                    هي فاطمة بن  )  ٣(

  .باملستفتية عن االستحاضة
  .٨/٢٧٠اإلصابة ،٧/٢٣٦، أسد الغابة٤/١٨٩٢، االستيعاب٦/٢٤١٣معرفة الصحابة

  .أي استمر هبا الدم بعد أيامها فهي مستحاضة: استحيضت املرأة)  ٤(
  .٦٤، املوسوعة الطبية ص٢٢لتعريفات للجرجاين ص، ا١/٨٤٠الصحاح: ينظر

 ،)٢٨٦( بـرقم  باب من روى أن احليضة إذا أدبرت ال تدع الصالة         _ ١٠٩كتاب الطهارة،   _ ١سنن أيب داود،    ) ٥(
           ).٣٠٤(باب من قال توضأ لكل صالة،_ ١١٧ وأيضا نفس الكتاب،

  =  ).٢١٦(،)٢١٥(برقمض واالستحاضة، باب الفرق بني دم احلي_ ١٣٨كتاب الطهارة، _ ١سنن النسائي، 



 ١٥١

 بني صفة دم احليض وأنه أسود، فما وافق هـذه           أن النيب   :  الداللة من احلديث   ووجه
  .الصفة فهو حيض، وما مل يوافقها فليس حبيض وال يأخذ أحكام احليض

  
  فروع على الضابط

  
 فهو حيض مانع من الـصالة والـصوم والطـواف           ،إذا رأت العجوز املسنة دماً أسود      .١

   )١(.والوطء
 حىت لو كان ذلـك قبـل        ، طاهرة تامة الطهارة   ،كان دمها أسود  املتلونة الدم بعد أن      .٢

  )٢(.انقضاء أيامها املعهودة 
ال عربة بالسن يف اعتبار الدم دم احليض من عدمه، وإمنا العربة  بوجود الـدم األسـود                   .٣

الذي هو مبثابة صفة من صفات دم احليض، فلو رأت املرأة الدم األسود أيا كان سنها،                
الـصوم وغـري    الصالة و تب عليه أحكامه من البلوغ واالمتناع عن        فهو دم حيض وتتر   

  .ذلك
  
  

  املستثنيات
  
 .)٣(الدم األسود إذا كان خارجاً من احلامل فليس بدم حيض، ألن احلامل ال حتيض .١
  
الدم األسود اخلارج بعد اليوم السابع عشر ليس حبيض، ألن أكثر احليض سبعة عـشر                .٢

   )٤(._ اهللا رمحه_ يوماً كما هو عند ابن حزم 

                                                                                                                                               
  ).٢٠٤(وينظر إرواء الغليل. حسن صحيح: وقال عنه األلباين= 
  .٢/١٢٠احمللى: ينظر)  ١(
  .٢/١٣٦احمللى: ينظر)  ٢(
  .٢/١٢٠احمللى: ينظر)  ٣(
  .٢/١٢١احمللى: ينظر. وأقل احليض دفعة، فمىت رأته أمسكت عما متسك عنه احلائض)  ٤(



 ١٥٢

هـا دم   دمعتـرب    ال ي   أيـضاً  ال تعرف أيامها  اليت   و ،املتصلة الدم األسود الذي ال يتميز      .٣
   )١(.حيض

                                                 
واملتصلة الدم األسود الذي ال يتميز وال تعرف أيامها، فإن الغسل فرض            : " فيها_ رمحه اهللا   _ م  ويقول ابن حز  )  ١(

عليها إن شاءت لكل صالة فرض أو تطوع، وإن شاءت إذا كان قرب آخر وقت الظهر، اغتسلت وتوضأت وصلت                   
ن قبل غروب الشفق اغتـسلت      الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر، مث تتوضأ وتصلي العصر، مث إذا كا               

وتوضأت وصلت املغرب بقدر ما تفرغ منها بعد غروب الشفق، مث تتوضأ وتصلي العتمة، مث تغتسل وتتوضأ لـصالة                   
  هـ.أ".الفجر

  . ٢١، ٢/٢٠ينظر احمللى



 ١٥٣

  )١(.كل دم رأته احلامل  فليس حيضاً وال نفاساً. ١٨
   

  معىن الضابط
  

هذه الكلية يترتب عليها كثري من الفروع الفقهية، إذ جيوز للمرأة احلامل إذا رأت الدم ؛                
  .جيوز للمرأة وهي على طهاراكل ما 

وقد اختلف أهل العلم يف الدم اليت تراه احلامل ، أو بعبارة أخرى هل حتيض احلامل أو                 
  ال حتيض؟

فبني قائل بأنه دم حيض، وبني قائل بأن ذلك الدم إمنا           : هناك أقوال كثرية يف هذه املسألة     
   )٢(.هو دم نفاس، وبني قائل بأنه دم استحاضة وفساد

ي تراه احلامل ال عالقة لـه بـدم         ذ أن الدم ال   _رمحه اهللا   _  يرى اإلمام ابن حزم      بينما
  .احليض وال بدم النفاس

  
 ، ويتأكد فيه كالم اإلمام ابـن        وللطب كالم مجيل يف هذا تتجلى فيه عظمة اخلالق          

  . ومن وافقه يف ذلك_رمحه اهللا _ حزم 
 فإذا حصل   ": ان بني الطب والقرآن   يقول الدكتور حممد علي البار يف كتابه خلق اإلنس        

، أما إذا قدر اهللا ومل حيـصل        ...، استمر الرحم يف النمو    )٣(احلمل بإذن اهللا وعلقت البويضة    

                                                 
  .١٢٠ ، ٢/٢٠ و ١/٢٤٤احمللى) ١(
 ،  ٤٤٥_ ١/٤٤٣ املغـين  ١/١٧٤ ، روضة الطـالبني    ٥٥ ، ١/٥٤ ، املدونة  ١٨٧ ، ١/١٨٦تبيني احلقائق : ينظر)  ٢(

  .١/٢١٩كشاف القناع 
هي اليت تنطلق من مبيض املرأة يف منتصف الدورة الشهرية غالباً، ليتم تلقيحها إن صادفت نطفة الرجل،                 : البويضة) ٣(

 وخترج بويضة واحدة كل شهر منذ البلوغ وحىت سن اليأس، وبويضة املرأة هي أكرب خلية                ،والبويضة تتكون يف املبيض   
  .أي مخس املليمتر) ميكرون٢٠٠(سانية، فقطرها يبلغ إن

  .١٧٣، ١٧٢، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص٣٧٤، ٣٠٢املوسوعة الطبية ص: ينظر



 ١٥٤

احلمل، فإن الرحم حيزن حزناً شديداً وتنقبض أوعيته الدموية فتتفتت، ويسقط الغشاء املبطن             
  )١(."..حليضللرحم، وينهار البناء بكامله، ويبكي الرحم دماً هو دم ا

  
على ضوء ما مضى، ال ميكن القول بأن الدم اخلارج من احلامل هو دم حيض؛ ألن دم                 ف

 واحلامل إمنا حتتفظ بالنطفة علـى       ،على الرحم ون  تكّتكسر البناء الذي    ترب نتيجة ل  احليض يع 
  .، وبالتايل ال يكون هناك محل مع حيض يف نفس الوقت!!جدار الرحم

، جييب على ذلك أحد األطبـاء       ذا مل يكن حيضاً وال نفاساً؟     ولكن ماذا عن هذا الدم إ     
  )٢ (: إن هذا الدم له أسباب كثرية، منها:يقولحيث 

  
  .، يظهر بعد أسبوعني من محل املرأة الناتج عن انفجار حويصلة البويضةنزول الدم  .١
  .نزيف ناتج عن التهاب يف عنق الرحم يف أي وقت من احلمل .٢
  . نزيفجرح يف املشيمة يؤدي إىل  .٣
  . مرض سرطاين .٤

  )٣(.ب األسباب األخرى اليت ذكرها الطوغري ذلك من
  

  )٤( أدلة الضابط
  

 بالطالق يف حال احلمل وإذا كانت جاز ى عن طالق احلائض، وأ   أن رسول اهللا     .١
  .احلامل واحلائل غري حال فصح أن حال احلائض، )٥(حائالً

                                                 
  .٧٧خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص)  ١(
  . ٢٧، أحكام املرأة احلامل ليحىي اخلطيب ص١/١٣١احليض والنفاس للدبيان: ينظر ) ٢(
 من  ئاوأظن أن فيه شي   !! ثني أن بعض األطباء يرون إمكانية أن يكون الدم اخلارج من املرأة حيضاً            ذكر أحد الباح  )  ٣(

أحكـام املـرأة   : ذلك يفحول ينظر . الغرابة وفق ما تبني عن آلية الرحم ومراحل منوه، كما نقل ذلك الطب احلديث          
  .٢٩عبدالرشيد قاسم ص)دراسة طبية فقهية(احلامل 

  .١/٢٤٤احمللى: ينظر)  ٤(
  .هي األنثى اليت مل حتمل وهي ضد احلامل:احلائل) ٥(

  .١٥٠، معجم لغة الفقهاء ص٨٤املصباح املنري ص: ينظر



 ١٥٥

 حتيض احلامل ملا كان احلـيض       ظهور احليض استرباء وبراءة من احلمل، فلو جاز أن         .٢
 . براءة من احلمل

  
   فروع على الضابط

  
 )١(.إذا رأت احلامل الدم ولو كان أسود، فال جيب عليها الوضوء وال الغسل .١
  )٢ (.من صالة أو صيام إذا رأت الدمعليها ال يسقط عن احلامل ما وجب  .٢
  )٣(.جواز وطء احلامل ولو رأت الدم .٣
 . الدم ألنه ليس بدم حيض وال نفاسجواز الطواف للحامل إذا رأت .٤
  .جواز طالق احلامل يف حال خروج الدم منها، ألن الدم الذي خيرج ليس حبيض .٥

                                                 
  .١/٢٤٤احمللى: ينظر)  ١(
  .٢/١٢٠احمللى: ينظر)  ٢(
  .صدر السابق نفسهامل: ينظر)  ٣(



 ١٥٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   الضوابط الفقهية من كتاب الصالة:املبحث الثاين

 



 ١٥٧

  )١(.اإلشارة يف الصالة جائزة يف كل ما ناب.١
  

  معىن الضابط 
  

رمحه _ شارات يف الصالة، وقد قصرها ابن حزم        هذا الضابط ملعرفة ما جيوز فعله من اإل       
 على ما طرأ للمصلي من حاجة ملحة، فيجوز حينها أن يشري برأسه إمياًء، أو بيـده                 _اهللا  

  .لينبه إىل أمر ما
وليس للمصلي التوسع يف اإلشارات كاإلشارة بالبيع وباملساومة وغري ذلـك، لعـدم             

  )٢(.الضرورة إليه
و قد . ى أن اإلشارة يف الصالة إذا كانت للسالم ال تبطل الصالة      واتفق األئمة األربعة عل   

 )٤(.يف ذلك باب اإلشارة يف الصالة _رمحه اهللا _  )٣(بوب اإلمام البخاري
  

  أدلة الضابط 
  

 على هذا الضابط عن طريق التخريج على اإلشارات اليت جاءت           _رمحه اهللا   _ استدل  
 يأت بإباحتها نص على التحرمي، كاإلشارة بالبيع وتبقى كل إشارة مل:" هبا النصوص، مث قال 

واملساومة، ومباذا عملت؟، واالستخبار وغري ذلك، فهذا هـو العمـل الـذي ال جيـوز                
ألن اإلشارات أنواع خمتلفة فما أبيح منها بالنص كان مباحاً وما مل يبح منه بـالنص                ...غريه

                                                 
  .٣/٥٥احمللى)  ١(
  .٣/٦٥احمللى: ينظر)  ٢(
، البخـاري اجلُعفي  ) لفظة خبارية معناها الزراع   (ل بن إبراهيم بن املغرية بن بردذْبة      هو أبو عبداهللا حممد بن إمساعي     )  ٣(

 والتاريخ، وعرف رمحه اهللا بقوة احلفظ و سعة العلم والذكاء، تـويف             الصحيحاإلمام يف علم احلديث، صاحب اجلامع       
 .هـ٢٥٦سنة 
  . ١٢/٣٩١م النبالء ، سري أعال٦٧، ذيب األمساء واللغات ص٢/٤تاريخ بغداد: ينظر

، ٣/١٣٩، فـتح البـاري    ٦/٢٤٤، االسـتذكار    ١/٤٥٤، شرح معـاين اآلثـار     ٢/١٦٩احمليط الربهاين : ينظر)  ٤(
  .٤٦٠، ٢/٣٩٨املغين



 ١٥٨

 منها ما هو عام ومنها ما       _ه اهللا   رمح_  والنصوص اليت ذكرها اإلمام      )١(هـ.أ.."كان حمرماً 
  :ا ما جاء يف غري السالم ومن ذلكخيص السالم ومنه

  

  :أوالً من السنة
 )٢(. كان يشري يف الصالةأن النيب :   عن أنس بن مالك .١

 )٣(".وهذا عموم يف كل ما ناب يف الصالة :" _رمحه اهللا _ يقول ابن حزم 
 
 ينهى عن الركعتني بعـد      سول اهللا   مسعت ر : عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت       .٢

قومي جبنبه، فقويل له تقـول أم       : العصر مث رأيته يصليهما فأرسلت إليه اجلارية، فقلت       
سلمة يا رسول اهللا، إين أمسعك تنهى عن هاتني الركعتني وأراك تصليهما، فإن أشـار               

" :  قال  فاستأخرت عنه، فلما انصرف    فأشار بيده  ففعلت اجلارية    ،بيده فاستأخري عنه  
 إنه أتاين ناس من عبد القيس باإلسالم        ،يا بنت أيب أمية سألت عن الركعتني بعد العصر        

 )٤(". فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر فهما هاتان،من قومهم
أنه فهم ما قالته، فهذا دليل على       بتنبيها هلا   للجارية   يف إشارة النيب    أن   :وجه الداللة 

 . الصالة يف ما ناب من أمرمشروعية اإلشارة يف 
)٥ (عن جابر  .٣

مث أدركته وهو يـسري   بعثين حلاجة،،   إن رسول اهللا : أنه قال 
 اً وأنا ـإنك سلمت آنف: "اين فقالـا فرغ دعـ، فلمفأشار إيليصلي فسلمت عليه 

 

                                                 
  .٣/٦٥احمللى)  ١(
  ).٩٤٣(باب اإلشارة يف الصالة، _ ١٧٤كتاب الصالة، _ ٢سنن أيب داود، )  ٢(

  . _رمحه اهللا _ وصححه األلباين 
  .٣/٥٥ىاحملل)  ٣(
  ).١٢٣٣(باب إذا كلّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، _ ٨كتاب السهو، _ ٢٢صحيح البخاري، )   ٤(

 بعد العـصر،    باب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما       _ ٥٤كتاب صالة املسافرين وقصرها،   _ ٦صحيح مسلم،   
)٨٣٤ .(  
 ، من   نصاري اخلزرجي السلمي، صاحب رسول اهللا       هو أبو عبدالرمحن جابر بن عبداهللا بن عمرو بن حرام األ          )  ٥(

   .هـ٧٧: هـ، وقيل٨٧تويف .  وهو أحد املكثرين عنهأهل بيعة الرضوان، روى علماً كثرياً عن النيب 
  .١/٥٤٦،اإلصابة٣/١٨٩، سري أعالم النبالء٢/٥٥٢معرفة الصحابة: ينظر



 ١٥٩

    )١(".أصلي
 

  :ثانياً من اآلثار
 ،الة يف درع ومخـار    رضي اهللا عنها قامـت إىل الـص        ن عائشة أم املؤمنني   جاء أ   .١

 من  فأومأت إليهن بشيء   تريد من يناوهلا، وكان عندها نسوة        فأشارت إىل امللحفة  
 )٢(.طعام بيدها وهي تصلي

 
أن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها كانت تأمر خادمتـها أن تقـسم              أيضا  جاء  و .٢

ـ     ، أن زيدي  فتشري إليها املرقة، فتمر هبا وهي يف الصالة        سكني  وتأمر بالـشيء للم
 )٣(. وهي يف الصالةتومىء به

 
 وإن أحدهم ليشهد على     رأيت أصحاب رسول اهللا     "  : قال ، )٤(عن أيب رافع   .٣

 )٥(".الشهادة وهو قائم يصلي
  
إذا كان أحدكم يف الصالة فسلّم عليه فال        " : قال _ رضي اهللا عنهما   _عن ابن عمر   .٤

  )٦(".، فإن ذلك ردهوليشر إشارةيتكلمن، 
  

                                                 
مي الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من إباحة،         باب حتر _ ٧كتاب املساجد ومواضع الصالة،     _ ٥صحيح مسلم،   )  ١(
)٥٤٠.(  
  . ٣/٥٦احمللى: ينظر)  ٢(
، وينظر يف املصنف البن أيب شيبة، باب اإلشارة يف          )٣٢٧٨(برقم٢/٢٥٨، مصنف عبد الرزاق   ٣/٥٦احمللى: ينظر)  ٣(

  . ٢/٢٥٨الصالة
للعباس فوهبه  دا  بت عليه كنيته، كان عب     من قبط مصر، يقال امسه إبراهيم وقيل أسلم، غل         هو موىل رسول اهللا     )  ٤(

 تويف يف خالفـة علـي   ، شهد أحداً واخلندق وكان ذا علم وفضل، بإسالم العباس أعتقه  ، فلما بشر النيب      للنيب  
،مات قبل عثمان:  وقيل. 
  .٢/١٦سري أعالم النبالء ،١/١٢٠، أسد الغابة٤/١٦٥٦االستيعاب: ينظر

  ).٣٢٧٨(برقم٢/٢٥٨رزاق، مصنف عبد ال٣/٥٦احمللى  )٥(
  ).٣٥٩٥(برقم ٢/٣٣٦، مصنف عبد الرزاق ٣/٥٦احمللى)  ٦(



 ١٦٠

  ابطفروع على الض
  

   )١(.جواز اإلشارة برد السالم باليد والرأس يف الصالة .١
  )٢(.جواز أمر اجلالسني بأكل أو إعطاء مسكني وحنو ذلك إمياًء بالرأس أو اإلشارة .٢
 )٣(.لو كان حبضرته شيء فطلبه منه صاحبه فليشر له إليه .٣
  .جواز أن ينبه أحد اجلالسني وحيذره من خطر قريب منه باإلشارة .٤

                                                 
  .٣/٥٥احمللى: ينظر)  ١(
  .٣/٥٦احمللى: ينظر)  ٢(
  .٣/٥٩احمللى: ينظر)  ٣(



 ١٦١

  )١(.رآه املرء يف الصالة ففرض عليه إنكارهكل منكر  .٢
   

  معىن الضابط
  

كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر، يقال أنكر الشيء ينكره إنكـارا فهـو                
  )٢(.منكر

وهذا الضابط يفيد أن كل ما رآه املرء يف صالته ويكون يف تركه وعدم تغيريه مفسدة،                
  .لك صالتهه، وال تنقطع بذفإنه جيب تغيريه على من رآ

وال يضر املصلي ما سيضطر إليه من استدبار القبلـة           : " _رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    
، فإن كان إماما أو مأموما فطمع بشيء من إدراك الـصالة            وكثرة العمل وقلته ما مل يتكلم     

 أو  ،بعد متام حاجته أو بانتظار الناس له رجع وال بد، فإن مل يرج بإدراك شيء من الـصالة                 
 أمت صالته حني متام حاجته يف أول مكان جتوز له فيه الـصالة،              ، أن الناس ال ينتظرونه    أيقن

 أو لزوال عن مكان ال جتوز فيه        ،وال حيل له أن خيطو خطوة واحدة لغري رجوع إىل الصالة          
  )٣(.هـ.أ ".الصالة، فلو رجا بصالة يف مجاعة أخرى أقرب منها فليدخل فيها

  
  )٤( أدلة الضابط

  

روف  ترغب يف األمر باملع    ، جاء ت يف الشرع    ت بعموما _رمحه اهللا   _ ن حزم   استدل اب 
 نص يتعارض مع    ى على عمومه يف كل وقت ما مل يأت        ، والعام عنده يبق   والنهي عن املنكر  

  :ذلك
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  .٣/٦٢احمللى)  ١(
  .٩٥٢، املعجم الوسيط ص٤٥٣، القاموس احمليط ص٢/٧٩٤النهاية البن األثري: ينظر)  ٢(
  .  ٦٣ ، ٣/٦٢احمللى)  ٣(
  .٣/٦٢احمللى: ينظر)  ٤(
  .٢سورة املائدة من اآلية)   ٥(



 ١٦٢

أن إزالة املنكر من التعاون على الرب والتقوى، فهو مقصود شرعي ال            :  من اآلية  وجه الداللة 
  .حرج فيه، ففعله مشروع يف كل وقت ومل يأت نص يفيد حرمته يف وقت دون آخر

 
  )١(.نكر حق، وفاعل احلق حمسنإن األمر باملعروف والنهي عن امل .٢

  
  فروع على الضابط

  
دفع املار بني يدي املصلي وسترته ومقاتلته إن أىب، ال تـضر بالـصالة، ألن مـروره                  .١

  )٢(.منكر
إطفاء النار املشتعلة إذا رآها يف الصالة ال يؤثر على صالته، ألن اشتعاهلا منكر وضـرر                 .٢

 )٣(.جيب إزالته
 فرض عليه ولـو     ، أو سبع  ، أو من حنش   ،قعد والنائم من النار   إنقاذ الصغري وانون وامل    .٣

  )٤(.رأى ذلك وهو يف الصالة
منكر جيب تغـيريه ولـو      ألن الظلم    ،احملاربة ملن أراد املصلي أو أراد مسلماً بظلمٍ       جواز   .٤

  )٥(.كان يف الصالة
 أو سرق منه شيء، فله أن يتبع السارق فينتـزع منـه             ،من خاف على ماله من السرقة      .٥

 )٦(.عه وال يؤثر ذلك على صالتهمتا
   

  

                                                 
  .٣/٦٢احمللى: ينظر)  ١(
  . ٣/٥٩احمللى: ينظر)  ٢(

ودفع املار بني يدي املصلي وسترته ومقاتلته إن أىب، حق واجب على املـصلي،              " _ :_ رمحه اهللا   _ ويقول ابن حزم    
  !فهو هدر وال دية فيه وال قود وال كفارة فإن وافق ذلك موت املار دون تعمد من املصلي لقتله، 

  . ٣/٦٢احمللى: ينظر)  ٣(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٤(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٥(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٦(



 ١٦٣

 )١(.صالته بطلفإنه ي ،كل ما تعمد املرء عمله يف صالته مما مل يبح له عمله. ٣
  

  معىن الضابط
  

هذا الضابط من ضوابط كتاب الصالة، وميكن القول بأنه من مفردات اإلمام ابن حزم              
 يف كـل أبـواب      ، والذي يندرج حتت قاعدة عامة سار عليهـا رمحـه اهللا           _رمحه اهللا   _ 

  )٢(. كلها معصيةفهيكل طاعة مازجتها معصية وهي ، العبادات
، وكان عاملاً بالنهي ذاكراً له، فإن صـالته         ه وهو يف الصالة   فإذا فعل املصلي ما مل يبح ل      

  .تبطل وعليه أن يعيدها ما دام يف الوقت
   )٣(.فكل عمل فهو حمرم يف الصالة إال عمالً جاء بإباحته نص أو إمجاع
، وبني ما كان منهيا      لفظًا ويستوي يف ذلك ما كان منهيا عنه حال الصالة فقط كرد السالم           

، فكل ذلك يبطل الصالة إذا صدر من عامل بـاحلكم           ت كجر الثوب خيالء   عنه يف كل وق   
  .متعمد لذلك

  
  أدلة الضابط 

  
 من أحدث يف أمرنا هذا ما     : " قال رسول اهللا    : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      �

  )٤(".ليس منه فهو رد
ن إحداث املعاصي يف الصالة، من األمـور املنـهي عنـها،            أ:  من احلديث  وجه الداللة 

  . غري مقبولة ومردودة على صاحبها الصالةفوجودها يف الصالة جيعل
  

                                                 
 .بتصرف ٤/٤٩ ، ٣/٥١احمللى )  ١(
  .٦/١٩٨احمللى: ينظر)  ٢(
  .٤/١٢٢احمللى: ينظر)  ٣(
  ).٢٦٩٧(باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، _ ٥كتاب الصلح، _ ٥٢صحيح البخاري، )  ٤(

  ).١٧١٨(باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور، _ ٨كتاب األقضية، _ ٣٠صحيح مسلم، 



 ١٦٤

  فروع على الضابط
  

  )١(:يندرج حتت هذا الضابط الكثري من الفروع الفقهية ومن أبرزها

  

  )٢(.فصالته باطلةعن ذلك ته مع العلم بالنهي إذا صفق الرجل يف صال .١
 )٣(.من التفت عابثاً بطلت صالته .٢
 كمن لبس احلرير أو املعـصفر مـن   ،من كان يف الصالة على هيئة حمرمة فصالته باطلة        .٣

  )٤(. أو جر ثوبه خيالًء وغري ذلك من احملرمات،الرجال
ي الـذي جـاء يف      من قرأ القرآن يف ركوعه أو سجوده متعمداً بطلت صالته، للنـه            .٤

  )٥(.ذلك
، كـذلك  فرد السالم أو مشت عاطساً       أن سلم عليه أحد   ك ،من تكلم عامداً يف الصالة     .٥

 )٦(. بذلكبطلفإن صالته ت

                                                 
 .وما بعدها٤/٢٤احمللى : ينظر)  ١(
  .٣/٥٤احمللى : ينظر)  ٢(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٣(
  .٤٨ ، ٤٦ ،٤/٢٦ احمللى: ينظر)  ٤(
  .٤/٣٠احمللى : ينظر)  ٥(

 وأمـا الـسجود     أال وإين يت أن اقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب               : " وهو قوله   
  ."أن يستجاب لكمفقمن فاجتهدوا يف الدعاء 

  ).٤٧٩(ود،باب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسج_ ٤١كتاب الصالة،  _ ٤صحيح مسلم، 
  .٤/٣٣احمللى : ينظر)  ٦(



 ١٦٥

كل عمل يعمله املرء يف صالته سهواً وكان مما لو تعمده ذاكراً بطلت . ٤ 
 )١(.صالته، فإنه يلزمه سجدتا السهو

 
  )٢(معىن الضابط

  
 كل ما جيب به سجود السهو       _رمحه اهللا   _ ضوابط اليت ضبط فيها     هذا الضابط من ال   

  :  وهو إما،يف الصالة
 كركوع  أو    ،أن يكون زيادة فيها، سواء كانت هذه الزيادة أعماالً من جنسها           �

 كحركـة   ،سجود أو قيام وحنوه، أو كانت أعماالً ليست من جنس الـصالة           
للسهو سجدتني وصـالته    وكالم لغري ضرورة وحنوها، ففي هذه احلالة يسجد         

  .صحيحة
أن يكون نقصان منها، كأن ينسى فرضاً عليه من أعمال الصالة فإنه يأيت به وال                �

مل يعتد بتلك الركعة، وقـضاها إذا أمت         فإن ركع قبل أن يأت به     )٣(يسقط عنه، 
اإلمام إن كان مأموماً، وكذلك يلغيها الفذ واإلمام ، ويتمان صالما وعلـى             

هو، ألم مل يأتوا بالركعة كما أمروا، وكل ما أمر الـشارع            مجيعهم سجود الس  
  )٤(.بعمله يف مكان، فال جيوز أن يعمل يف غريه

                                                 
  .٤/١٠٣  و٣/٥١احمللى )  ١(
  .٤/١٠٥احمللى : ينظر)  ٢(
 نسيان فروض الصالة أمر ال      ألن يعفو عن النسيان وال حياسب عليه،        وال حيتج هنا بأنه كان ناسياً وأن اهللا         )   ٣(

  .وبعض الصالة صالة." يصلها إذا ذكرهامن نام عن صالة أو نسيها فل : " تربأ به الذمة وتظل مشغولة، يقول 
  : إمنا يكون حكم الناسي خبالف العمد يف حكمني : _ رمحه اهللا _ ويقول ابن حزم 

  .سقوط اإلمث مجلة  .١
من زاد عمالً ال جيوز له ناسياً وكان قد أوىف مجيع عمله الذي أمر به فإن هذا قد عمل ما أمر وكـان مـا زاد                           .٢

  .بالنسيان لغواً ال حكم له
  .٣/١٢٠احمللى: نظري
 .٤/٥احمللى : ينظر)  ٤(



 ١٦٦

أن يكون وهم منه، كأن ال يدري كم صلى، فإنه يبين على األقـل مث يـسجد                  �
  .للسهو، وصالته صحيحة

  
  مكان سجود السهو

إال يف موضعني، فـإن      _رمحه اهللا   _ وسجود السهو كله بعد السالم عند ابن حزم         
  )١(:الساهي فيهما خمري بنيِ أن يسجد قبل السالم أو بعد السالم ومها

من سها فقام من ركعتني ومل جيلس ويتشهد، فهذا ال حيل له الرجوع ويـسجد                �
  . للسهو على التخيري

  .أن ال يدري يف كل صالة كم صلى، فإنه يبىن على األقل مث يسجد على التخيري �
  

  أدلة الضابط
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 )٣(". فليسجد سجدتني،إذا زاد الرجل أو نقص : "قوله  .٢
  
 مث  ، مث ليتم عليه   ،صوابإذا أوهم أحدكم يف صالته فليتحر أقرب ذلك من ال         : "قوله   .٣

 )٤(".يسجد سجدتني 
  

                                                 
  .١١١، ٤/١١٠احمللى : ينظر)  ١(
  .٥سورة األحزاب من اآلية)  ٢(
  ).٥٧٢(باب السهو يف الصالة والسجود له، _ ١٩كتاب املساجد، _ ٥صحيح مسلم، )  ٣(
  ).١٢٤٤(باب التحري، _ ٢٥كتاب السهو، _ ١٣سنن النسائي، )  ٤(

  .وصححه األلباين



 ١٦٧

فهذا نص قولنا يف إجياب      " :السابقة  بعد ذكره لألدلة      _رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    
وال يقال ملن أدى صالته جبميـع        زيادة ونقص يف الصالة وكل وهم،        السجود يف كل  

فيها، بل قد أمتها    ، أنه زاد يف صالته وال نقص منها وال أوهم           فرائضها كما أمره اهللا     
 وإمنا الزائد يف الصالة أو الناقص منها والواهم، من زاد فيها ما ليس منـها أو                 ،كما أمر 

 )١(".نقص منها ما ال تتم إال به على سبيل الوهم 
  

  فروع على الضابط 
  

  :هناك فروع كثرية على هذا الضابط وال ميكن حصرها منها
   
 ،مرسياً، وكان ذلك بعد أن اطمأن وسبح كما أُ        إذا قرأ القرآن يف سجوده أو ركوعه نا        .١

 ألنه زاد يف صالته ساهياً ما ليس منها، أما إن كان            ،أجزأه سجود السهو ومتت صالته    
 وكان كأن مل يأت هبا      ، ألغى  تلك السجدة أو الركعة      ،ذلك يف مجيع ركوعه وسجوده    

  )٢(.وأمت صالته وسجد للسهو
كالم أو إنشاد شعر أو مـشي أو اضـطجاع أو           كل ما عمله املرء يف صالته سهواً من          .٢

  )٣(.استدبار القبلة أو أكل أو شرب، فإنه يسجد سجديت السهو وصالته صحيحة
إذا سها املأموم يف صالته ومل يسه اإلمام، ففرض على املأموم أن يسجد للـسهو، ألن                  .٣

 )٤(. أمر كل من أوهم يف صالته ومل خيص أحداًالرسول 
طوع وصالة الفرض يف وجوب سجود السهو علـى مـن زاد أو    ال فرق بني صالة الت    .٤

 )٥(.نقص أو وهم يف صالته
 

                                                 
 .٤/١٠٥حمللى ا)  ١(
  .٤/٣٠احمللى : ينظر)  ٢(
  .٤/١٠٦احمللى : ينظر)  ٣(
  .٤/١٠٨احمللى : ينظر)  ٤(
  .١١٤، ٤/١١١احمللى : ينظر)  ٥(



 ١٦٨

  )١(املستثنيات
  

 فإنه إذا استوى    اتشهد، فهذا إن كان إماماً أو فذ      من سها وقام من ركعتني ومل جيلس وي       
 بطلـت   ،قائماً فال حيل له الرجوع إىل اجللوس، فإن رجع عاملاً بأن ذلك ال جيوز ذاكراً له               

  . مل تبطل صالته وهو سهو يوجب السجود،الته، فإن فعل ذلك ساهياًص
أنه حيرم عليه يف هذه احلالة أن يأيت باجللوس، مع أن تركه لذلك يعتـرب               : وجه االستثناء 
  .نقصاً يف صالته

صلى بنا رسول   : قالأنه   )٢(حبينة بن   عبداهللاعن  ، فقد جاء     ذلك فعله   والدليل على 
ام فلم جيلس فقام الناس معه، فلما قضى صالته ونظرنا تسليمه، كـرب              ركعتني، مث ق   اهللا  

  )٣(.فسجد سجدتني وهو جالس قبل التسليم مث سلم
صلوا كما  "  : ، مل يرجع  إىل اجللوس وقد قال        أن الرسول   : ووجه الداللة من احلديث   

   )٤(."رأيتموين أصلي

                                                 
  .٤/١١١احمللى : ينظر)  ١(
هو أبو حممد عبداهللا بن مالك بن القشب األزدي، و حبينة هذه أمه وهي بنت احلارث بن املطلب بن عبد مناف،                     )  ٢(

  .هـ٦٥ ناسكاً فاضالً ، تويف عام به إىل أمه، وقد كان واشتهر بنس
  .١٨٩، ٤/١٧، اإلصابة٣/١٨٣، أسد الغابة٣/٨٧١االستيعاب: ينظر

      ).١٢٢٤(باب ما جاء يف السهو، برقم_ ١كتاب السهو، _ ٢٢صحيح البخاري، )  ٣(
  ).٥٧٠(باب السهو يف الصالة، _ ١٩كتاب املساجد، _ ٥صحيح مسلم، 

 ).٦٣١(باب األذان للمسافر، _ ١٨كتاب األذان، _ ١٠بخاري، صحيح ال)  ٤(



 ١٦٩

  )١(.ألخرىلإلمام نيته وللمأموم نيته، وال تعلق إلحدامها با. ٥
  

  معىن الضابط
  

يفيد هذا الضابط أن اختالف نية املأموم يف صالته عن نية اإلمام، ال يؤثر على صـحة                 
الصالة، فلكلٍّ صالته اليت نواها، أي أنه ال يشترط أن تكون نية املأموم موافقة لنية اإلمـام،                 

س كذلك، أو أن ينـوي      فيصح مثالً أن ينوي اإلمام نافلة وينوي املأموم املتابع فرضاً والعك          
  ...  اإلمام فرضاً كالعصر مثالً وينوي املأموم فرضاً آخر كظهر فائتة وهكذا

 مذهب الشافعية يف هذه املسألة، حيث ال يشترط توافق          _رمحه اهللا   _ وقد وافق اإلمام    
  )٢(.نية اإلمام مع املأموم عندهم

املـساواة يف ذات الـصالة ويف       خبالف اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة، حيث جيب         
صفتها ويف زمنها، وهو ما عرب عنه احلنفية باحتاد الصالتني، وأجاز بعـضهم كاحلنابلـة أن                

  )٣(.يصلي املتنفل خلف املفترض
  

  أدلة الضابط 
  

 Ÿω ß#̄=s3: قوله تعاىل .١ è? ωÎ) y7 |¡ø tΡ ٤(.اآلية(. 

 هو أن   هايرى أن وجه الداللة من     أنهوك ،اآلية الكرمية  هبذه    _رمحه اهللا   _ استدل ابن حزم    
كل واحد مكلف بنفسه، وأن الشارع احلكيم مل يكلفنا معرفة ما نواه اإلمـام يف صـالته                 

  .ألجل متابعته يف ذلك، فكلٌّ له نيته يف الصالة اليت يصليها
 

                                                 
  .٤/١٤٦احمللى)  ١(
  .٨٢، غاية املرام يف شرح شروط املأموم واإلمام للرملي ص١/٣٦٦، روضة الطالبني١/٥٠٢مغين احملتاج: ينظر)  ٢(
الفقـه    ، ٤٨٥،  ١/٤٨٤، كشاف القنـاع   ٤٥٢ ، ١/٤٥١، الشرح الصغري  ١٩٧ ، ٢/١٩٦احمليط الربهاين : ينظر)  ٣(

  .٢/١٢٤٦اإلسالمي وأدلته
  .٨٤سورة النساء من اآلية )  ٤(



 ١٧٠

  :  Ÿω موافقة نية املأموم منا لنية اإلمام، لقول اهللا          أنه من احملال أن يكلفنا اهللا        .٢
ß#Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ  ب ع       )١(.اآليةا مـن نيـة      وليس من وسعنا علم ما غُين

ما يسعنا ونقدر عليه من القصد بنياتنا تأدية ما أمرنا بـه             وإمنا علينا  ،اإلمام حىت نوافقها  
 )٢(.كما أمرنا

 

  )٣(.احلديث" وإمنا لكل امرئ ما نوى :"  قوله  .٣
اليت دخل هبا يف صالته، واليت ال عالقة هلا بنيـة اإلمـام وبـاقي               فكل مكلف له نيته     

 .املأمومني
 
 العشاء اآلخرة مث يرجع إىل قومه        كان يصلي مع رسول اهللا        )٤( أن معاذ بن جبل    .٤

  )٥(.فيصلي هبم تلك الصالة

يف هذا احلديث جواز صالة املفتـرض خلـف          : " _رمحه اهللا   _ يقول اإلمام النووي    
 فيسقط فرضه، مث يصلى مـرة       ألن معاذاً كان يصلى الفريضة مع رسول اهللا         املتنفل،  

 )٦.(هـ .أ"ثانية بقومه هي له تطوع وهلم فريضة

 

                                                 
  .٢٨٦سورة البقرة من اآلية )  ١(
  .٤/١٤٥احمللى: ينظر)  ٢(
 ).١(باب كيف كان بدء الوحي، _ ١كتاب بدء الوحي ، _ ١صحيح البخاري، )  ٣(

  ).١٩٠٧( إمنا األعمال بالنيات، باب قوله _ ٤٥كتاب اإلمارة، _ ٣٣صحيح مسلم، 
هو أبو عبدالرمحن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ األنصاري اخلزرجي، اإلمام املقدم يف علم احلـالل                    )  ٤(

ـ ١٧ على اليمن، تويف بالطاعون عام     واحلرام، شهد بدراً والعقبة واملشاهد، وأمره الرسول       وعمـره آنـذاك    ،  هـ
  .٣٨:سنة، وقيل٣٤
  .٦/١٠٧، اإلصابة٥/٢٠٤لغابة، أسد ا٥/٢٤٣١معرفة الصحابة: ينظر

 ).٧١١(باب إذا صلى مث أم قوماً، _ ٦٦كتاب األذان، _ ١٠صحيح البخاري، )  ٥(
  ).٤٦٥(باب القراءة يف العشاء، _ ٣٦كتاب الصالة، _ ٤صحيح مسلم، 

  .٤/٤٠٣شرح صحيح مسلم)  ٦(



 ١٧١

أنه صلى صالة اخلوف، فـصلى بالـذين خلفـه           :  عن النيب    )١(عن أيب بكرة      .٥
أربعـاً وهلـم وهلـؤالء ركعـتني        ركعتني، وبالذين جاؤوا ركعتني، فكانت للنيب       

 )٢(.ركعتني
وال خيفى أنه يلزم فيه     : "  تعليقا على احلديث   يف حاشيته على سنن النسائي     )٣(السندي يقول

  )٤(هـ.أ."اقتداء املفترض باملتنفل قطعا

 
  )٥(.اتفاق نية اإلمام واملأموم عدم وجود النص الذي يوجب .٦

  
  فروع على الضابط

  
رى، كظهر خلف   جواز أن يصلي املأموم صالة الفرض خلف من يصلي صالة فرض أخ            .١

 )٦(.عصر
                                                 

 بأيب بكرة؛ أنه يف حصار الطائف        ، وسبب تسميته   بن مسروح، موىل رسول اهللا      : امسه نفيع بن احلارث وقيل    )  ١(
  . سكن البصرة وكان من فقهاء الصحابة، وأعلمه أنه عبد فأعتقه، وأسلم على يدهتدىل ببكرة، وفر إىل النيب 

  .٣/٥، سري أعالم النبالء٦/٤١ و٥/٣٧٠، أسد الغابة٧/١٠الطبقات الكربى البن سعد: ينظر
من قال يصلي بكـل طائفـة ركعـتني، وتكـون لإلمـام             باب  _  ٢٨٨كتاب الصالة ،  _ ٢سنن أيب داود،  )  ٢(

  ).١٢٤٨(أربعاً
 ).٨٣٦(باب اختالف نية اإلمام واملأموم، _ ٤١كتاب اإلمامة واجلماعة، _ ١٠ سنن النسائي، 

  .داو أربعاً، أي بتسليمتني ، كما جاء ذلك يف سنن أيب د فكانت للنيب :وقوله. صححه األلبايناحلديث و
 اهلادي أبو احلسن نور الدين السندي،  فقيه حنفي، عامل حمقق باحلـديث والتفـسري والفقـه                  حممد بن عبد  هو  )  ٣(

الكتب الستة،  : واألصول والعربية، أصله من السند ومولده فيها، قام بوضع حواشي على كثري من كتب احلديث منها               
على فتح القدير من كتب احلنفيـة مل        إال أن حاشيته عل سنن الترمذي مل يتمها، وله حاشية على مسند أمحد أيضاً، و                

 .هـ١١٣٨يكملها، وغري ذلك من احلواشي، تويف يف املدينة املنورة عام 
  .٦/٢٥٣، األعالم١/١٤٨، فهرس الفهارس للكتاين ٤/٦٦سلك الدرر للمرادي: ينظر

  .٣/١٧٨حاشية السندي على سنن النسائي)  ٤(
  .٤/١٤٥احمللى: ينظر)  ٥(
   .٤/١٤٤احمللى: ينظر)  ٦(

ولو صلى مثالً من فاتته صالة الصبح خلف من يصلي الظهر فإنه يصلي معهم ركعتني مث يسلم مث يأمت مع اإلمـام يف                       
  .صالة الظهر



 ١٧٢

 )١(.جواز أن يصلي املأموم صالة الفرض خلف املتنفل والعكس كذلك .٢
 وإن صلى مقيم بصالة مسافر أمت وال بد، ،إن صلى مسافر بصالة إمام مقيم قصر وال بد         .٣

  )٢(.فكل أحد يصلي لنفسه
  

    

                                                 
 ولو وجد املرء مجاعة تصلي التراويح يف رمضان، ومل يكن صلى العشاء اآلخرة، فليصلها مـع               : " يقول ابن حزم  )  ١(

مل يكن هو أمت صالته، فال يسلم بل يقوم، فإن قام اإلمام إىل الركعتني، قام هـو                 ينوي فرضه، فإذا سلّم اإلمام و     اإلمام  
  ". أيضا فائتم به فيهما، مث يسلم بسالم اإلمام

  .٤/١٤٤احمللى: ينظر
يف وجوب قصر الصالة للمسافر حىت لوصالها خلف إمام         _ رمحه اهللا   _ وهذا على مذهبه    . ٥/٢٤احمللى  : ينظر)  ٢(

  . متم



 ١٧٣

  )١(.صالة املسافر أصل وصالة اإلقامة أصل. ٦
  

  معىن الضابط 
  

  )٢(.ينبين عليه غريههو ما : األصل
وجاء هذا الضابط يف معرض الرد على من اعترب أن األصل هو اإلمتام، وأن القصر إمنا هـو                  

 يرى أن صالة السفر فرض على       _رمحه اهللا   _ رخصة فال يتوسع فيه، يف حني أن ابن حزم          
كل مسافر، بأن يقصر الرباعية إىل ركعتني، سواء كان سفر طاعة أو معـصية، ومـن أمتّ                 

   )٣(.الرباعية يف سفر عامداً عاملاً بذلك بطلت صالته، وإن كان ساهياً سجد للسهو
، سببها وجود السفر، الذي مـىت وجـد ؛          _رمحه اهللا   _ فصالة السفر عند ابن حزم      

وجب أن تكون الصالة مقصورة، مهما كان مقام املصلي يف الصالة، مأموماً أو إماماً، وال               
  .جيزي غري ذلك إال سهوا

  
وقد اختلف أهل العلم يف حكم القصر وهل هو رخصة أو عزمية؟ فذهب احلنفية إىل أن                
القصر واجب وعزمية يف كل صالة رباعية  وال جتوز الزيادة عليهما عمداً ويكـون حينـها     
مسيئاً وال تبطل صالته، وذهب املالكية إىل أا سنة مؤكدة، أما الشافعية واحلنابلة فعلى أن               

  )٤(.ى سبيل التخيريالقصر رخصة عل
كما يظهـر يف أول      _ وليس الضابط الذي معنا جمرد مسألة فقهية تفيد أن القصر عزمية          

على كـل الفـروع     _ رمحه اهللا   _ ، بل هو حكم كلي مطرد عند ابن حزم          _ النظر  
الفقهية املتعلقة به، خالفا ملن يقرر بأن القصر عزمية وواجب مث يستثين بعد ذلك بعـض                

                                                 
  .٥/٢٣ىاحملل)  ١(
  .٢٣ ،٢٢أصول الفقه للربديسي ص ،١٢٢، الكليات ص٣٢التعريفات ص: ينظر)  ٢(
  .١/٣٠٦، السيل اجلرار١/٦٠٢ فتح الباري:وينظر. ٤/١٧٣احمللى )  ٣(
، الفقه  ١/٣٤٧، التوضيح للشويكي  ٢/٤٥٣، احلاوي ١/٤٧٤، الشرح الصغري  ١/٨٥اللباب شرح الكتاب  : ينظر)  ٤(

  .٢/١٣٣٩اإلسالمي وأدلته



 ١٧٤

قال احلنفية يف مسألة إمتام املسافر الرباعية خلف اإلمام املقيم، مـع أـم              الفروع،كما  
  )١(.أن القصر واجببيقررون 

  
  أدلة الضابط 

  
 والسفر رِضفرضت الصالة ركعتني ركعتني يف احلَ: "  أا قالتعن عائشة زوج النيب      .١

   )٢(".فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر
 وذلك  القصر، يف مجيع أسفاره إال       مل يثبت عنه      : "_هللا  رمحه ا _ يقول الشوكاين   

يف الصحيحني وغريمها، وأظهر األدلة على الوجوب احلديث الثابت عـن عائـشة يف              
  )٣(".الصحيحني وغريمها

  

من نام عن صالة أو نسيها فكفارا أن         : "  ، قال رسول اهللا      عن أنس بن مالك      .٢
 )٤(".يصليها إذا ذكرها

لوقت الذي نـسيها    الصالة هو وقت أدائها، ال       جعل وقت ا   أن النيب   : ة  وجه الدالل 
فيه أو نام عنها فيه، فكل صالة تؤدى يف سفر فهي صالة سفر، وكل صالة تـؤدى يف                  

   )٥(.حضر فهي صالة حضر وال بد
  

 )٦("إن اهللا وضع عن املسافر الصيام ونصف الصالة : " قوله  .٣
  

                                                 
  .٢/١٠٥املبسوط: ينظر)  ١(
    ).٣٥٠(باب كيف فرضت الصالة يف اإلسراء، _ ١كتاب الصالة، _ ٨صحيح البخاري، )  ٢(

  .واللفظ له.)٦٨٥(اب صالة املسافرين وقصرها،ب_ ١كتاب صالة املسافرين وقصرها، _ ٦صحيح مسلم، 
  .١/٣٠٦السيل اجلرار)  ٣(
  ).٦٨٤(ضاء الصالة الفائتة،باب ق_ ٥٥كتاب املساجد، _ ٥صحيح مسلم،)  ٤(
  .٥/٢٤احمللى : ينظر)  ٥(
 ).٢٤٠٨( باب اختيار الفطر_ ٤٣كتاب الصوم، _ ٨سنن أيب داود، )  ٦(

  ).٢٢٦٧(ذكر وضع الصيام عن املسافر _ ٥٠كتاب الصيام، _ ٢٢ سنن النسائي،
   .حسن صحيح: وقال عنه األلباين



 ١٧٥

  )١(فروع على الضابط 
  

 )٢(.حد صالة يف احلضر، وذكرها يف السفر صالها قصرا وال بدإذا نسي أ .١
  )٣(.إذا نسي أحد صالة يف السفر، وذكرها يف احلضر صالها إمتاما وال بد .٢
 )٤(.إن صلى مسافر بصالة مقيم قصر وال بد، وإن صلى مقيم بصالة مسافر أمت وال بد .٣

                                                 
  .٢٤، ٥/٢٣احمللى: ينظر)  ١(
ملنذر اإلمجاع على أن من نسي صالة يف حضر فذكرها يف سفر فعليه اإلمتام و ذكر مـن الـذين                    وقد نقل ابن ا   )  ٢(

 .احلسن البصري واملزين فأجازا له القصر: خالفوا ذلك
  .٤/٢٤٥، اموع٢/٤٨٢، البيان للعمراين٤٨اإلمجاع البن النذر ص: ينظر

  . واملالكية والشافعية يف القدمي فأجازوا له القصروهو مذهب الشافعية يف اجلديد واحلنابلة، وخالف احلنفية)  ٣(
  .١/٥١٠، كشاف القناع٢/٤٨١، البيان للعمراين١/٤٧٦، الشرح الصغري١/٤٠٥فتح القدير : ينظر

ومجهور الفقهاء على أن املسافر يتم الصالة خلف اإلمام املقيم مطلقاً، ويرى املالكية أنه لو أدرك ركعة مع اإلمام                   )  ٤(
  . ما أدركه ليس بركعة قصر صالتهأمت وإن كان

  .٣/١٤٥، املغين١/١٩٤، املهذب١/٢٢٢، املدونة٢/١٠٥املبسوط: ينظر



 ١٧٦

  )١(.الكالم املأمور به مغلب على اإلنصات يف اجلمعة. ٧
  

  عىن  الضابطم
  

 _رمحه اهللا   _ جاءت نصوص الشرع باملنع من احلديث حال اخلطبة، و يرى ابن حزم             
 ، وال حيل أن يقول      _ مسع اخلطبة أو مل يسمع       _أن ذلك فرض على كل من حضر اجلمعة         

  )٢(.ولكن يشري إليه أو يغمزه أو حيصبه، أنصت: أحد حينئذ ملن تكلّم
 وال من الـدعاء املـأمور بـه،         يس من ذكر اهللا     فإن أدخل اخلطيب يف خطبته ما ل      

على ما  ، وكذلك إذا جلس اإلمام بني اخلطبتني، فالكالم حينئذ مباح        ، فالكالم مباح حينئذ  
   )٣(._رمحه اهللا _ يراه ابن حزم 

وجماوبة اإلمام ممن ابتدأه اإلمام بالكالم يف       ، وأيضاً جواز ابتداء خماطبة اإلمام يف احلاجة تعن       
  )٤(.أمر ما

 يقرر أنـه إذا تعـارض       _  والذي يتعلق بصالة اجلمعة وخطبتها     _ ولكن هذا الضابط  
وجوب اإلنصات للخطبة، مع بعض األوامر اليت جاء هبا الشارع احلكيم، فإن القيام بتطبيق              

  . اجلمعة دم على اإلنصات، وال يؤثر يف صحةهذه األوامر مق
إذا كان ألمر مشروع كالصالة على النيب       وقد اختلف أهل العلم يف الكالم أثناء اخلطبة         

٥(. عند ذكره، وتشميت العاطس وحنو ذلك، على تفاصيل يطول ذكرها(  
  

  أدلة الضابط

                                                 
  .٥/٤٧احمللى )  ١(
  .أي رميته باحلجارة: حصبت الرجل وأحصبه)  ٢(

  .١/٤٢٥، تاج العروس١/١٤٠، الصحاح١/٢٧١خمتصر العني:  ينظر
  .٥/٤٥احمللى: ينظر)  ٣(
  .٥/٤٧احمللى: ينظر)  ٤(
، كـشاف   ٢/٤١٩ ، األم  ١/٣١١، بدايـة اتهـد    ١/٦١٦، حاشية الدسـوقي   ٢/٢٠١بدائع الصنائع : ينظر)  ٥(

  . ٤/١٠٨، التحقيق البن اجلوزي٤٨، ٢/٤٧القناع



 ١٧٧

   : يف استدالله على هذا الضابط _رمحه اهللا _ يقول ابن حزم 
 وابتداء ذي احلاجة له باملكاملة وجواب     ، اخلطبة جيوز فيها ابتداء اخلطيب بالكالم وجماوبته      " 

وكل هذا ليس هو فرضاً بل هو مباح، وجيوز فيها ابتداء الـداخل بالـصالة               ، اخلطيب له 
  . تطوعاً

ألنه من احملال املمتنع الذي ال ميكـن        ، فصح أن الكالم املأمور به مغلب على اإلنصات فيها        
ه البتة جوازه، أن يكون الكالم املباح جائزا فيها، ويكون الكالم الفرض املأمور به حيل ترك              

   )١(".فيها
  

ولوية الكالم املأمور بـه     ألاستدالالً   بعض األحاديث واآلثار     _رمحه اهللا   _ وقد أورد   
  : الكالم املباح الذي يرد يف اخلطبةعلىشرعاً 

  

يا رسـول اهللا    :  خيطب يوم اجلمعة، إذ قام رجل فقال       بينما النيب   :  قال عن أنس    .١
 )٣(.نا، فمد يديه ودعاوهلك الشاء فادع اهللا أن يسقي)٢(راعهلك الكُ

 إذ مل ينكر    ، كان من قبيل الكالم املباح     أن كالم الرجل مع الرسول      : ووجه الداللة 
ـ            ه يف نـصوص    عليه، مع أنه خالف األمر باإلنصات للخطبة، فيكون الكالم املأمور ب

  .الشرع أوىل أن ال ينكر
  
سـول اهللا، رجـل     يا ر :  وهو خيطب فقلت   انتهيت إىل النيب    : )٤ (قال أبو رفاعة     .٢

 وتـرك   فأقبل علي رسـول اهللا      : غريب جاء يسأل عن دينه ال يدري ما دينه، قال         

                                                 
  .٥/٤٧احمللى )  ١(
  .هو اسم جلميع اخليل، وتأيت مبعان أخرى حسب السياق: الكُراع)  ٢(

  .٧٠٠القاموس احمليط ص ،٢/٥٣٤النهاية البن األثري، ١/١٧٨فتح الباري : ينظر
 ).٩٣٢(باب رفع اليدين يف اخلطبة،_ ٣٤كتاب اجلمعة، _ ١١صحيح البخاري، )  ٣(

  .واللفظ للبخاري). ٨٩٧(باب الدعاء يف االستسقاء، _ ٢كتاب صالة االستسقاء، _ ٩صحيح مسلم، 
كان مـن   . أَسيد وقيل غري هذا   : يد وقيل أُس: متيم بن أَسد وقيل   : فقيل اشتهر بكنيته هذه، واختلف يف تسميته،     )  ٤(

  .هـ٤٤ قتل بكابل سنة ،فضالء الصحابة رضي اهللا عنهم يف البصرة
  .٧/١١٧، اإلصابة١/٣١٨، أسد الغابة١/١٩٤، االستيعاب٥/٢٨٨٩معرفة الصحابة: ينظر



 ١٧٨

        فقعد عليه رسول اهللا    : ا، قال خطبته حىت انتهى إيل، فأيت بكرسي حسبت قوائمه حديد
١(. مث أتى خطبته فأمت آخرها، وجعل يعلمين مما علمه اهللا( 

   
 )٢(.ا يف أن السجود ليس فرض،املنرب مع الناس على ما جاء من  كالم عمر  .٣
  
حبضرة الصحابة رضـي اهللا      ، و  وهو خيطب، مع عثمان       ما جاء من كالم عمر     .٤

  )٣(.، وذلك يف أمر غسل اجلمعة وإنكار تركه معهعنهم، وكالم عثمان أيضاً
 من قبيل الكالم املبـاح       كان أن ما جاء فيها   : كل ما مضى من اآلثار    وجه الداللة من    و

مل يرد فيه ي، فيكون إذاً الكالم الذي أمر به الشرع وحض عليه، أوىل يف ذكره                الذي  
واإلتيان به عند مناسبة وروده يف موضع اخلطبة، ومن دون تعارض مع األمر باإلنصات              

 .للخطبة
  

   )٤( فروع على الضابط
  
 إن دخل أحد حينئذ واخلطيب خيطب، ورد السالم أيضاً على مـن             إلقاء السالم جواز   .١

 .سلم ممن دخل حينئذ
، وأن يشمت إن محد اهللا تعاىل  ، جواز أن حيمد العاطس اَهللا تعاىل إن عطس حني اخلطبة          .٢

 .مث له الرد على املشمت بعد ذلك
 . إذا أمر اخلطيب بالصالة عليهجواز الصالة على النيب  .٣
.جــواز التــأمني علــى دعــاء اخلطيــب وال يتعــارض ذلــك مــع اإلنــصات .٤

                                                 
  ).٨٧٦(باب حديث التعليم يف اخلطبة، _ ١٥كتاب اجلمعة، _ ٧صحيح مسلم، )  ١(
  ).١٠٧٧( مل يوجب السجود، باب من رأى أن اهللا _ ١٠كتاب سجود القرآن، _ ١٧اري، صحيح البخ)  ٢(
 .وجاءت القصة بدون ذكر اسم عثمان ). ٨٨٢(باب ، _ ٥كتاب اجلمعة، _ ١١صحيح البخاري، )  ٣(

باب وجوب غسل اجلمعة على كل بالغ من الرجـال و بيـان مـا أمـروا                 _ ١كتاب اجلمعة،   _ ٧صحيح مسلم،   
  .و جاءت فيه القصة بذكر عثمان ). ٨٤٥(به
  .٥/٤٥احمللى : ينظر)  ٤(



 ١٧٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .الضوابط الفقهية من كتاب االعتكاف: املبحث الثالث

 



 ١٨٠

  )١(.كل إقامة يف مسجد هللا بنية التقرب إليه، فهي اعتكاف. ١
  

  معىن الضابط
  

  :االعتكافتعريف 

; y“ô‰oλù: االحتباس والوقف، ومنه قوله تعاىل :)٢(لغة $# uρ $̧ùθä3 ÷ètΒ βr& x è=ö7 tƒ … ã&©#Ït xΧ 4 ٣(.اآلية(  

 هو اإلقامة يف املسجد بنية التقرب إىل اهللا         : _رمحه اهللا   _ رفه ابن حزم    اصطالحا كما ع  
  )٤(.ساعة فما فوقها، ليالً أو ارا

  

وهذا الضابط من الكليات اليت تفيد العموم املكاين والزمين يف االعتكـاف، فـالعموم              
تكـاف  والعموم الزمين يف صحة االع     صحة االعتكاف يف كل مسجد هللا،        املكاين يكون يف  

  . ما دامت النية موجودةساعةولو 
  

  الرتاعحمل حترير 
 على أن االعتكاف ال يكون إال مبسجد، وأنه جـائز           _رمحهم اهللا   _ وقد أمجع الفقهاء    
  )٥(.يف املساجد الثالثة

واختلفوا يف املسجد نفسه هل يشترط أن يكون مسجد مجاعة تصلى فيـه الـصلوات               
ابلة، ويصح يف كل مسجد عند املالكية والـشافعية         اخلمس حيث اشترط ذلك احلنفية واحلن     

  )٦(._ رمحهم اهللا مجيعاً_كما هو عند ابن حزم

                                                 
  .٥/١٢٤احمللى)  ١(
  .١/٩٣ ، خمتصر العني٢/١٠٧٥الصحاح : ينظر)  ٢(
  .٢٥سورة الفتح من اآلية )  ٣(
  .٢٣٠ ، ١/٢٢٩، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية٣٤ ، وينظر التعريفات للجرجاين ص٥/١٢٤احمللى)  ٤(
  .٥/٢٢٤، املوسوعة الكويتية ١٣٧، اإلمجاع البن عبد الرب ص٦٠مجاع البن املنذر صاإل: ينظر)  ٥(
 ، البيـان    ٨٣٧ ، ٣/٨٣٦، تـسهيل املـسالك للتميمـي      ١/٥٨٤، حاشـية العـدوي    ١/١٣٩اللباب: ينظر)  ٦(

  .٤/٤٦١، املغين٦٠٩ ،١/٦٠٨، مغين احملتاج٣/٣٥٧، احلاوي٣/٥٧٥للعمراين



 ١٨١

وأما عن مدة اإلقامة يف املسجد واليت يصدق عليها أن تكون اعتكافًا، فاجلمهور مـن                
احلنفية والشافعية واحلنابلة على جواز اإلقامة مدة يسرية من الزمن، وأما املالكية فـريون أن               

  )١(. االعتكاف يوم وليلةأقل
  

  أدلة الضابط 
  

  :ينقسم االستدالل على هذا الضابط من جهتني 
  

   االستدالل على العموم املكاين: أوالً

∅   Ÿωuρ: وذلك من العموم يف قوله تعـاىل       èδρ ç Å³≈ t7è? óΟçFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã ’Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑø9 $# 3 y 

  )٣(.اً دون آخركل مسجد ومل خيص مسجد ، فعم اهللا )٢(اآلية

  

   االستدالل على العموم الزماين: ثانياً
 على ذلك من اللغة كما مر معنا يف تعريـف           _رمحه اهللا   _ وقد استدل اإلمام ابن حزم      

 )٤(.االعتكاف، حيث مل يأت يف حتديد ذلك نص معني يفيد وقتاً حمدوداً
  

  فروع على الضابط
  
   )٥(.د، ما دام أنه نوى االعتكافصحة االعتكاف مهما كانت مدة البقاء يف املسج .١
  )٦(.صحة االعتكاف بدون الصوم جلوازه يف كل وقت ولو كان ليالً .٢

                                                 
  .٢/٣٩٣، شرح منتهى اإلرادات١/٦٠٨، مغين احملتاج٢/٥٣٣مواهب اجلليل ، ٢/٢٢٤تبيني احلقائق : ينظر)  ١(
  .١٨٧سورة البقرة من اآلية )  ٢(
  .١٣٤، ٥/١٣٣احمللى: ينظر)  ٣(
  .٥/١٢٤احمللى: ينظر)  ٤(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٥(
  .٥/١٢٥احمللى: ينظر)  ٦(



 ١٨٢

  )١(.جواز االعتكاف يف غري املسجد اجلامع، خالفاً ملن اشترط ذلك .٣
  )٢(.جواز االعتكاف يف غري املساجد الثالثة خالفاً ملن اشترط ذلك .٤
  

  املستثنيات
  

ار، ألنه ال يطلق عليه اسم مسجد حقيقة، ولذلك         عدم صحة االعتكاف يف مسجد الد      �
  )٣(.ال خالف يف جواز بيعه ويف أن جيعل كنيفاً

                                                 
  .٥/١٣٣احمللى: ينظر)  ١(
  .١٣٥/ ٥احمللى: ينظر)  ٢(
  .٥/١٣٣احمللى:  ينظر) ٣(

 مبعىن السترة، وأهل العراق يسمون ما أشرع من أعايل دورهم كنيفًا، ولـه معـان                :ف، وهو لغة  مفرد كُن : والكنيف
  .أخرى يف اللغة كاحلظرية تتخذ لإلبل وغريها، ومبعىن املرحاض وهو املقصود هنا

  .١٢/٤٦٧، تاج العروس٢/١٠٨٨الصحاح: ينظر



 ١٨٣

 )١(.كل فرض على املسلم فإن االعتكاف ال مينع منه. ٢
  

  معىن الضابط
  

، ويشري فيها إىل    _رمحه اهللا   _ هذه الكلية من ضوابط كتاب االعتكاف عند ابن حزم          
 طرأ عليه واجب من الواجبات الشرعية اليت أمر هبا الـشارع            أن املعتكف حال اعتكافه، إذا    

إمنـا  ألنـه   وال يضر ذلك باعتكافه وال يؤثر على صحته،         ، احلكيم، فإن عليه أن خيرج إليه     
  . يبطل االعتكاف خروجه ملا ليس فرضاً عليه

وال جيوز للمعتكف بعد أن خيرج من معتكفه، أن يتردد على غري ذلك، أي الواجب أو                
 )٢(.فإن تردد بال ضرورة  بطل اعتكافه، اجة الضرورية اليت خرج من أجلهااحل

كما أنه ال يلزم أن يكون املعتكف قد اشترط يف بداية معتكفه اخلروج هلذه الواجبـات                
  )٣(.الشرعية

  

  الرتاعحمل حترير 
 على أن اخلروج لغري حاجـة، يفـسد االعتكـاف           _رمحهم اهللا   _ وقد اتفق الفقهاء    

  )٤(.ما اتفقوا على أنه جيوز اخلروج لقضاء احلاجة والوضوء والغسل الواجبك. الواجب

خرج من املعتكف لغري ذلك، مما يراه ابن حزم      حكم الذي    يف   _رمحهم اهللا   _ واختلفوا  
 من الواجبات، كعيادة املريض وأداء الشهادة و حضور اجلنازة وحنو ذلـك،             _رمحه اهللا   _ 

فاجلمهور من احلنفيـة واملالكيـة والـشافعية علـى أن           هل يفسد به االعتكاف أم ال ؟،        

                                                 
  .٥/١٣٠احمللى)  ١(
  .املصدر السابق نفسه:  ينظر) ٢(
  .٥/١٣١احمللى: ينظر)  ٣(
  .٥/١٣٠احمللى، ٣/٣٦٥، احلاوي ٦٠اإلمجاع البن املنذرص: ينظر)  ٤(



 ١٨٤

أما احلنابلة فريون جواز ذلك      )١(.االعتكاف يبطل بذلك اخلروج ألنه ليس من الضروريات       
  )٢(.له ذلك حىت ولو مل يشترطأن :  إذا اشترطه ويف رواية أخرى

  
يادة ، يرى أن ما مضى من ع      _رمحه اهللا   _ ولعل سبب االختالف يف ذلك أن ابن حزم         

املريض وحنوه، يعترب من الواجبات اليت ال حيل تركها حبجة االعتكاف ولزوم املـسجد، يف               
ن أجل  تترك م جيوز أن   حني أن غريه يرى أا ليست من الواجبات، بل هي من السنن اليت              

  .فرض االعتكاف ولزوم املسجد
 

  )٣(أدلة الضابط 
  

 على أن الفرائض ال حيل تركها مـن          هلذا الضابط  _رمحه اهللا   _ استدل اإلمام ابن حزم     
 : قال اهللا تعـاىل      ،وأن كل من أدى ما افترض اهللا تعاىل عليه فهو حمسن          . أجل االعتكاف 
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  فروع على الضابط

  
يـسأل عـن حالـه واقفـاً         ، جيب على املعتكف أن خيرج لعيادة املريض مرةً واحدةً         .١

فهـو يبطـل    ، وإمنا هـو تطويـل      ، وينصرف؛ ألن ما زاد عن هذا فليس من الفرض        
  )٥(.االعتكاف

                                                 
، الـشرح   ١/١٣٩، اللباب يف شرح الكتاب    ٤٣٥ ، ٣/٤٣٤، حاشية ابن عابدين   ١١٨،  ٣/١١٧املبسوط  : ينظر)  ١(

  . وما بعدها٣/٥٨٥، البيان للعمراين١/٣٥٣شريازي وما بعدها، املهذب لل١/٥٨٧، حاشية العدوي١/٧٢٨الصغري
  .١/٣٦٣، الروض املربع١/٤٦٧، التوضيح للشويكي٤/٤٧٠املغين: ينظر)  ٢(
  .٥/١٣٠احمللى: ينظر)  ٣(
  .٩١سورة األنفال من اآلية )  ٤(
  .٥/١٣٠احمللى: ينظر)  ٥(



 ١٨٥

فإذا صلى عليها انصرف؛ ألنه قـد أدى        ، جيب على املعتكف أن خيرج لشهود اجلنازة       .٢
  )١(.وهو بذلك خارج عن االعتكاف، وما زاد فليس فرضاً ، الفرض 

ـ    ، رج إلجابة الدعوة إذا دعي    جيب على املعتكف أن خي     .٣ ل إىل دار   فإن كان صائماً وص
 )٢(.وال يزد على ذلك، الداعي ودعا له وانصرف

جيب على املعتكف أن خيرج ألداء صالة اجلماعة يف مسجد آخر إذا كان املسجد الذي                .٤
   )٣(.يعتكف فيه ال مجاعة فيه وال إمام، وهذا يف حق الرجل دون املرأة

، فإذا سلم رجـع   ،  خيرج إىل اجلمعة مبقدار ما يدرك أول اخلطبة        جيب على املعتكف أن    .٥
  )٤(.فإن زاد على ذلك خرج من االعتكاف

ألن اهللا تعاىل   ؛ جيب على املعتكف أن خيرج للشهادة إذا دعي إليها سواء قبل أو مل يقبل              .٦
 تردد  فإن، أمر الشهداء بأن ال يأبوا إذا ما دعوا، وإذا أداها رجع إىل معتكفه وال يتردد              

 )٥(.بطل اعتكافه
  

                                                 
  .٥/١٣٠احمللى: ينظر  )١(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٢(
  .٥/١٣٣حمللىا: ينظر)  ٣(
  .١٣١، ٥/١٣٠احمللى: ينظر)  ٤(
  .٥/١٣١احمللى: ينظر)  ٥(



 ١٨٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .الضوابط الفقهية من كتاب الزكاة: املبحث الرابع

 



 ١٨٧

  )١(. بزكاة حمدودة موصوفة فال زكاة فيهكل ما مل يأمر به . ١
  

  معىن الضابط
  

 حيث إنه ال جتب الزكاة عنـده يف         ،_رمحه اهللا   _ هذا الضابط يؤكد ظاهرية ابن حزم       
ك نص حيدد ويصف كيفية الزكاة، ويبني وقتـها ومقـدارها           أي مال كان حىت يكون هنا     

 : " _رمحـه اهللا    _ وكيف خترج، أمن أعياا أم بتقومي و مباذا تقوم؟ ، حيث يقول يف هذا               
   )٢(!". يوجب زكاة ال يبني كم هي وال كيف تؤخذمن احملال أن يكون 

 يف مثانية أصناف مـن       إال _رمحه اهللا   _ وعلى هذا ال جتب الزكاة عند اإلمام ابن حزم          
. الذهب والفضة والقمح والشعري والتمر واإلبل و البقـر والغـنم          : األموال فقط وهي  

  ._ على حد رأيه_ فقط وذلك لورود النص يف ذلك 
كما اتفقوا أيضاً على أن     ،  وقد أمجع أهل العلم على هذه األصناف واختلفوا فيما عداها         

  )٣ (.اة فيهكل ما اكتسب للقنية ال للتجارة فال زك
  

  أدلة الضابط 
  

#)  Ÿωuρ: قوله تعاىل .١ þθè=ä. ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Ν ä3 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/   ٤ (.اآلية(  

 أن يزكـى،    أن كل ما مل يأمر به اهللا تعاىل أو رسوله           :  من اآلية الكرمية   وجه الداللة 
  .طل منهي عنهافهو أكل ألموال الناس بالب

 
 )٥(".أموالكم عليكم حرام إن دماءكم و : " قوله  .٢

                                                 
  .٥/١٥٩احمللى )  ١(
  .٥/١٦٢احمللى )  ٢(
  .٥/١٤٤احمللى : ينظر)   ٣(
  .١٨٨سورة البقرة من اآلية)  ٤(
  ).١٢١٨( ،باب حجة النيب _ ١٩كتاب احلج، _ ١٥صحيح مسلم، )  ٥(



 ١٨٨

ال حيل أخذ مال املسلم بغري وجه حق ودليل مبيح لذلك، حىت ولـو              أنه  : وجه الداللة 
  .كان ذلك حتت اسم الزكاة

 
 )١("متر وال حب صدقةمن ليس فيما دون مخسة أوساق  : " قوله  .٣

 كل   نفى الصدقة عن    أن رسول اهللا     : _رمحه اهللا   _ وجه الداللة كما يرى ابن حزم       
 يف اللغة العربية تقع على معنـيني         ولفظة دون  ما دون مخسة أوساق من حب أو متر،         

  :قـال   مبعىن أقل ومبعىن غري،     : ر، ومها وقوعا مستوياً ليس أحدمها أوىل من اآلخ      

ωr& (#ρä‹Ï‚−Gs? ⎯ ÏΒ ’ ÎΤρßŠ Wξ‹ Å2uρ أي من غريي وقـال      ،  )٢(اآلية : t⎦⎪ Ì yz# u™uρ ⎯ ÏΒ 
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يف هذا اخلرب على معىن       فال جيوز ألحد أن يقتصر بلفظة دون       يف القرآن فهي مبعىن غري،    
أقل دون معىن غري، فلو حمل معىن دون هنا، على معىن غري، دخل فيه أقل، وختصيص                

 حيل، فصح يقيناً أنه ال زكاة يف غري مخـسة أوسـق مـن            اللفظ بال برهان من نص ال     
 أو متر، ووجبت الزكاة فيما زاد على مخسة أوسق بنص قـول رسـول اهللا                )٤(حب

وباإلمجاع املتيقن على ذلك، وكذلك يف اإلبل والبقر والغنم والذهب والفضة باإلمجاع            
وال نص فيه بنفـي     املتيقن والنص أيضا، وسقطت الزكاة عما عدا ذلك مما اختلف فيه            

   )٥ (.الزكاة عن كل ما هو غري مخسة أوسق من حب أو مترالنيب
                                                 

  ).٩٧٩(كتاب الزكاة، _ ١٢صحيح مسلم، )  ١(
  ).٢( سورة اإلسراء من اآلية)  ٢(
  ).٦٠(سورة األنفال من اآلية)  ٣(
والشعري فقط دون غريهـا مـن       ) احلنطة(على قصر زكاة احلبوب على القمح       _ رمحه اهللا   _ استدل ابن حزم    )  ٤(

_  الدين والعدالـة   إمام يف اللغة ويف      :الذي قال عنه ابن حزم    _ احلبوب، مبا جاء يف لغة العرب مستأنساً بقول الكسائي        
  .أن احلب ليس إال احلنطة والشعري: حيث قال

  .٥/١٥٩احمللى: ينظر
  .بتصرف ٥/١٥٢احمللى: ينظر)  ٥(

تطلق يف اللغة على غري وأقل إطالقاً مستوياً فهذا مقتضى لغوي بال ريـب،              ) دون:" ( يقول أبو عبدالرمحن الظاهري   
ل مقتضى آخر، إال أنه قد يوجد من سياق الكالم ما يقتضي غـري              كذلك اعتبار دون مبعىن غري أعم من دون مبعىن أق         

            ."اقتضاء اللغة ، فاقتضاء السياق مانع من اقتضاء اللغة على عمومه



 ١٨٩

 
  )١(.من احملال أن يكون عليه السالم يوجب علينا زكاة ال يبني كم هي وال كيف تؤخذ .٤

  
  فروع على الضابط

  
 فروعاً كثرية على هذا الضابط الذي سار عليه وأكد فيـه            _رمحه اهللا   _ ذكر ابن حزم    

  :ملنضبطة بالنص، ومن أهم هذه الفروعظاهريته ا
  

   )٢(.عدم وجوب الزكاة يف اخلضروات والفواكه .١
عدم وجوب الزكاة يف املعادن من الصفْر واحلديد والرصاص، وغريها، حىت لو مزجت              .٢

  )٣(.بشيء من الدنانري والدراهم واحللي
   )٤ (.عدم وجوب الزكاة يف اخليل .٣
 )٥(.عدم وجوب الزكاة يف الرقيق .٤
   )٦(.وجوب الزكاة يف العسلعدم  .٥
   )٧(.عدم وجوب الزكاة يف عروض التجارة .٦

                                                                                                                                               
لكتـاب  يف حتقيقه   نص  ابن حزم السابق وذلك        أمحد شاكر على     تعليق، و ٨٥،  ٣/٨٤ابن حزم خالل ألف عام    : ينظر
  .٥/١٥٢حمللىا
  .٥/١٦٢احمللى : ينظر)  ١(
  .٥/١٤٤احمللى : ينظر)  ٢(
  .٥/١٥٦احمللى : ينظر)  ٣(

  .هو ضرب من النحاس، واملفرد صفْرة، وصانعه الصفَّار: من النحاس اجليد، وقيل: الصفْر
  .٧/٩٨، تاج العروس٧/٣٥٩لسان العرب: ينظر

  . أي مطلي بالرصاص:شيٌء مرصص: ويقال. معروف من املعدنيات، مشتق من ذلك لتداخل أجزائه: الرصاص
  .٩/٢٨٩، تاج العروس٥٧٢القاموس احمليط ص: ينظر

  .٥/١٥٧احمللى : ينظر)  ٤(
  .٥/١٥٧احمللى : ينظر)  ٥(
  .٥/١٥٩احمللى : ينظر)  ٦(
  .٥/١٦٢احمللى : ينظر)  ٧(



 ١٩٠

  )١(.اخللطة يف املال ال حتيل حكم الزكاة. ٢
  

  معىن الضابط
 

  : تعريف اخللطة
وهو أعم من أن يكون يف      . يقال خلط الشيء بغريه، خيلطه خلْطاً، وخلَّطه ختليطاً أي مزجه         

: عد اخللط يف مثل احليوانات واحلبوب، وأصل اخللط         املائعات أو غريها، وقد ميكن التمييز ب      
  )٢(.تداخل أجزاء الشيء بعضها ببعض

 بالشراكة مـع     _ يف هذا الضابط، إىل أن اختالط املال       _رمحه اهللا   _ ويشري ابن حزم    
 فإنه ال يـؤثر يف      ، أيا كان هذا املال من الذهب أو الفضة أو اإلبل أو الغنم أو غريه               _آخر

  . وحكمها، فكلٌّ له حكمه، وال تزكى على أا مال لشخص واحدنصاب الزكاة
جيوز أن جيمع مال إنسان إىل مال غريه يف الزكاة، وال أن يزكى مال زيد حبكم مال                 فال  
  )٣(.عمرو

وقد اختلف أهل العلم يف أثر اختالط املال على حكم الزكاة، فاجلمهور على أن اخللطة               
  )٤(.ملختلط كاملال الواحدهلا أثر يف الزكاة فيصري املال ا

فكل شخص يزكي عـن      ورأى احلنفية أن اخللطة باملال ليس هلا أثر على حكم الزكاة،          
 _رمحه اهللا   _ ماله إذا بلغ النصاب وال تتعلق زكاته مبال شريكه، وهو الذي يراه ابن حزم               

  )٥(.يف هذا الضابط الذي معنا
  
  
  

                                                 
  .٦/٢٩احمللى)  ١(
  .١٠/٢٤٢، تاج العروس ٦١٣، القاموس احمليط ص١/٥١٨النهاية : ينظر)  ٢(
  .  ٦/٣٣احمللى: ينظر)  ٣(
  .٢/١٩٦، كشاف القناع٢/١٧٠،روضة الطالبني١/٦٠٢الشرح الصغري: ينظر)  ٤(
  .٢/٤٣٣ ، بدائع الصنائع٢/١٨٤املبسوط)  ٥(



 ١٩١

  أدلة الضابط 
  

ــاىل  .١ ــه تع = Ÿωuρ Ü:قول Å¡õ3 s? ‘≅ à2 C§ø tΡ ωÎ) $pκ ö n=tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t ÷zé& 4  

 )١(.اآلية
فمن رأى حكم اخللطة حييل الزكاة فقد جعل زيـداً           : "_رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    

 وهذا باطـل وخـالف      ،كاسباً على عمرو، وجعل ملال أحدمها حكماً يف مال اآلخر         
   )٢(."للقرآن والسنن

  
 )٣(.احلديث "...وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة  : "قوله  .٢
ن بعدم تأثريها أيـضاً،     ووالقائليف حكم الزكاة    ن بتأثري اخللطة    ووقد احتج هبذا النص القائل     

فاستوت دعوى الطائفتني يف ظاهر اخلرب، ومل تكـن          :"_رمحه اهللا   _ حيث يقول ابن حزم     
تأويل الطائفة الـيت    يف اخلرب املذكور، فنظرنا يف ذلك فوجدنا        إلحدامها مزية على األخرى     

، ألن كثريا من تفسريهم املذكور متفـق مـن          رأت أن اخللطة ال حتيل حكم الزكاة أصح       
مجيع أهل العلم على صحته، وليس شيء من تفسري الطائفة األخرى جممعاً عليـه، فبطـل                

نه ال شك يف صحة ما اتفق عليـه، وال          تأويلهم لتعريه من الربهان، وصح تأويل األخرى أل       
 قول ال يدل على صحته نص وال إمجاع فهـذه حجـة             جيوز أن يضاف إىل رسول اهللا       

   )٤(". صحيحة
 
املختلطان :  عن أن يقول   _  وهو املفترض عليه البيان لنا     _ قط   ما عجز رسول اهللا    .٣

  )٥(.وز القول بهيف وجه كذا ووجه كذا، يزكيان زكاة املنفرد، فإذ مل يقله فال جي
  

                                                 
  .١٦٤سورة األنعام من اآلية)  ١(
  .٦/٣٢احمللى)  ٢(
  ).١٤٥٠(باب ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع، _ ٣٤كتاب الزكاة، _ ٢٤صحيح البخاري، )  ٣(
  .٦/٣١احمللى)  ٤(
  .٦/٣٢احمللى)  ٥(



 ١٩٢

  فروع على الضابط
  

  )١(:اليت أكتفي بذكر بعضها خشية اإلطالةو ،تتضح فروع هذا الضابط باألمثلة الكثرية

  
إذا كان هناك ثالثة خلطاء لكل واحد منهم أربعون شاة، فعليهم ثالث شياه على كل                .١

  )!.ةشا١٢٠(واحد منهم شاة، وال يقال بأن عليهم شاة واحدة باعتبار اموع 
إن كان هناك مخسة خلطاء لكل واحد منهم مخسة من اإلبل، فعلى كل واحد شاة وال                 .٢

 )!.٢٥(يقال بأن عليهم بنت خماض ألن عدد اإلبل
إن كان هناك اثنان من اخللطاء لكل واحد منهما عشرون شاة، فال جتب الزكاة يف هذا                 .٣

أن فيهـا شـاة ألن      اخلليط، ألن نصيب كل واحد منهما مل يبلغ النصاب، وال يقال ب           
 )!.شاة٤٠(عددها

لو كان هناك اثنان من اخللطاء لكل واحد منهما ما يعادل ثالثة أوساق مـن إنتـاج                  .٤
القمح، فال جتب عليهما الزكاة مع أن جمموع األوساق ستة، ألن ما ميلكه كل منهما مل                

 .يبلغ النصاب الذي هو مخسة أوساق
  

                                                 
وفروع هذا الضابط تسري على أحكام اخللطة يف احلبوب و التمور وغريها من األموال اليت               . ٦/٣٠احمللى: ينظر)  ١(

  ._ رمحه اهللا _ جتب فيها الزكاة وال فرق، كما عمم بذلك ابن حزم 
  



 ١٩٣

  )١(.ان الكيلال جتب الزكاة يف احلبوب إال حني إمك. ٣
  

  معىن الضابط
  

  :تعريف الكيل
ويقال كلت فالناً أعطيته،     . ومكيالً ومكاالً واكتاله مبعىن واحد     ،من كال الطعام يكيله كيالً    

كال الدراهم : زن، فيقالوميكن أن يعرب بكلمة الكيل ويراد هبا الو. واكتلت عليه أخذت منه  
    )٢(.ري أي وزاوالدنان

وابط كتاب الزكاة والذي خيص زكاة احلبوب، حيث يـرى ابـن            وهذا الضابط من ض   
 أن زكاة احلبوب من الرب والشعري ال جتب على صاحب املال وال تتعلق              _رمحه اهللا   _ حزم  

   )٤(.و إمكان التصفية والكيل )٣(يف ذمته إال بعد الدراس
  

    

  أدلة الضابط
  

   

 حب وال متر صدقة حىت يبلغ       ليس من : " قال  ، أن النيب     )٥(عن أيب سعيد اخلدري    �
  )٦(".مخسة أوسق

                                                 
  .بتصرف٥/١٧٨احمللى: ينظر)  ١(
  .١٥/٦٧٤،تاج العروس ١١/٦٠٤، لسان العرب ٨٨١، مقاييس اللغة ص٢/٥٧٦ األثريالنهاية البن: ينظر)  ٢(
الدياس بلغة أهـل الـشام      : والدراس. داسه ، ودرِس الطعم يدرس إذا ديس      : من درس الطعام يدرسه   : الدراس)  ٣(

  :ودرسوا احلنطَة دراساً أي داسوها ومنه قو ل الشاعر
  .ة بالرستاق    سمراء مما درس ابن مخراق هالّ اشتريت حنط

   . ٨/٢٨٢، تاج العروس٤/٣٢٩لسان العرب: ينظر
  .٥/١٧٥احمللى: ينظر)  ٤(
هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن اخلزرج ، مفيت املدينة، كان أحد الفقهاء اتهدين ، شهد اخلندق وبيعة                     )  ٥(

 .دفن يف البقيعهـ، و٧٤ عام املدينةبالرضوان، تويف 
  .٣/٥٦، اإلصابة٣/١٦٨، سري أعالم النبالء٣/١٢٦٠معرفة الصحابة: ينظر

      =.صححه األلبايناحلديث و).  ٢٤٨٣(باب زكاة التمر، _ ٢١كتاب الزكاة، _ ٢٣سنن النسائي، )  ٦(



 ١٩٤

أن النيب  مل يوجب يف احلب صدقة إال بعد إمكان توسيقه، فإن صـاحبه               : وجه الداللة 
 مبسقط حق   _  وهو له ممكن   _ حينئذ مأمور بكيله وإخراج صدقته، فليس تأخريه الكيل       

         راس أصالً، فال زكـاة  اهللا تعاىل فيه، وال سبيل إىل التوسيق الذي به جتب الزكاة قبل الد
   )١(.فيه قبل الدراس ، ألن اهللا تعاىل مل يوجبها وال رسوله 

  
  فروع على الضابط

  
 عن الرب والشعري قبـل دراسـهما وإمكـان تـصفيتهما     انتقل ملكه ال زكاة على من      .١

   )٢(.وكيلهما، وال على من ملكهما بعد إمكان تصفيتهما وكيلهما
 ألنه خرج   ، قل أو كثر   ، هو وأهله  ما أكل زرع يف الزكاة    ال جيوز أن يعد على صاحب ال       .٢

   )٣(.قبل وجوب الصدقة وإمكان الكيل
 ، أو يأخذه الـضعفاء    ، فيأكله الطري أو املاشية    يسقطال جيوز أن يعد عليه السنبل الذي         .٣

   )٤(.ألنه خرج قبل وجوب الصدقة وإمكان الكيل
 ألنه خرج قبل وجوب الصدقة       به حني احلصاد،   تصدقال جيوز أن يعد على املالك ما         .٤

 )٥(.وإمكان الكيل فيه

                                                                                                                                               
 وكل شيء   ،لوسق احلمل  واألصل يف ا   ،مكْيلَة معلومة، وهو ستون صاعاً بصاع النيب        :  وهو الوِسقق مجع   األوسو= 

  . والوسق أيضاً ضم الشيء إىل الشيء،وسقته فقد حملْته
= كجم ، فاخلمسة أوساق   ١٢٢,١٦= ٢,٠٣٦×٦٠=  كجم ، إذاً الوسق    ٢,٠٣٦=  والصاع على التقدير احلديث     

 .كجم٦١٠,٨= ١٢٢,١٦×٥
، معجم لغـة الفقهـاء      ٣٠٨ردي ص ، املقادير الشرعية للك   ١٣/٤٨٢، تاج العروس    ٢/٨٤٩النهاية البن األثري    : ينظر
  .٤٧٤ ، ٢٤١ص

  .٥/١٧٥احمللى: ينظر)   ١(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٢(
  .  ٥/١٧٨احمللى: ينظر)  ٣(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٤(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٥(



 ١٩٥

يف حالة أن كيل احلبوب قد أمكن وحان وقته، ومل يقم صاحبها بتوسـيقها وإخـراج                 .٥
  . اليت وجبت عليه حال إمكان الكيلزكاا، فإنه يأمث بذلك ألنه يعد مؤخراً للزكاة

  



 ١٩٦

  )١(.الزكاة واجبة يف ذمة صاحب املال، ال يف عني املال. ٤
  
   عىن الضابطم

  
 إىل أن املسلم إذا امتلك ماالً قد وجبـت         ،الضابط يف هذا    _رمحه اهللا   _  ابن حزم    يشري

  . فيه الزكاة، فإا إمنا جتب يف ذمته، وال يقال بأن الزكاة جزء من املال وداخلة فيه
 الزكاة واجبة يف عني املال وداخلة فيه؛ لوجب عليه أن خيرجها من عني مالـه                تنكاإذ لو   

فقط، وأهل العلم قد اتفقوا على أنه جيوز لصاحب املال أن خيرج زكاته من غري عني ماله،                 
  )٢( ._رمحه اهللا _ وما جاز هذا إال لوجوهبا يف الذمة كما يقول ابن حزم 

  
   )٣(: قوالنحمل وجوب الزكاةوألهل العلم يف 

ابلة، واملتوافق مع قـول     أا جتب يف الذمة وهو قول الشافعية يف القدمي، ورواية عند احلن            .١
  ._رمحه اهللا _ ابن حزم 

نفيـة  أا تتعلق بعني املال وهلا تعلق بالذمة إال أن أصل تعلقها يف الذمة، وهو قـول احل                 .٢
  . والشافعية يف اجلديد، والرواية األظهر عند احلنابلةواملالكية

  
  أدلة الضابط

  
 فإنه ال   ،ه من غري ذلك املال     فأعطى زكاته الواجبة علي    ،أن من وجبت عليه زكاة يف مال       .١

، أو مما عنده من غريها      ، بل سواء أعطى من تلك العني     ، وال يكره ذلك له    مينع من ذلك  
فصح يقينا أن الزكاة يف الذمـة ال يف         ، أو مما يستقرض    ، أو مما يوهب    ، أو مما يشتري    

                                                 
  .٥/١٨١احمللى )  ١(
  .٦٦مراتب اإلمجاع ص: ينظر)  ٢(
، ٢/٢٢٦، روضة الطـالبني   ١/٢٣٠الفقه املالكي امليسر  ،  ٤١٩ ، ٢/٤١٨، بدائع الصنائع   ٢/١٨٤املبسوط: ينظر)  ٣(

  .١٨١، ٢/١٨٠، كشاف القناع٤/١٤٠املغين



 ١٩٧

عـه مـن    ولوجب من ، العني إذ لو كانت يف العني مل حيل له البتة أن يعطي من غريها               
 )١(.ذلك

  
 إمـا أن    :ختلو من أحد وجهني ال ثالث هلما      لو كانت الزكاة يف عني املال، لكانت ال          .٢

 .  أو تكون يف شيء منه بغري عينه، ون يف كل جزء من أجزاء ذلك املالتك
ألن أهـل   ؛  يبيع منه رأسا أو حبة فما فوقهـا        فلو كانت يف كل جزء منه حلرم عليه أن        

وهذا باطل بـال    ، وحلرم عليه أن يأكل منها شيئاً     ، زء شريكاً الصدقات هلم يف ذلك اجل    
ألنه ؛ فهذا باطل أيضا مثل ذلك سواء     ؛ انت الزكاة يف شيء منه بغري عينه      وإن ك ، خالف

 )٢(.أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقةكان ال يدري لعله يبيع 
  

  فروع على الضابط
  
مكان إخراج الزكاة منه، فالزكاة      كلّه أو بعضه إثر إ      فتلف كل مال وجبت فيه الزكاة،     .١

  )٣(.كلها واجبة يف ذمة صاحبه
 الزكاة كلها أو بعـضها،      فضاعتلو أخرج الزكاة وعزهلا ليدفعها إىل أهل الصدقات،          .٢

 بإيـصاهلا   ألا يف ذمته حىت يوصلها إىل من أمـره اهللا           ؛  فعليه إعادا كلها وال بد    
  )٤(.إليه

وهو حي تؤدى كلها لكل سنة على عدد ما وجب           فصاعداً   زكاتانمن اجتمع يف ماله      .٣
 )٥(.عليه يف كل عام

                                                 
  .٦٦، مراتب اإلمجاع ص٥/١٨١احمللى : ينظر)  ١(
  .٥/١٨١احمللى : ينظر)  ٢(
  .صدر السابق نفسهامل: ينظر)  ٣(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٤(
                    .٦/٥٤ىاحملل: ينظر) ٥(

فلو أن رجالً عنده أربعون شاة، وكان قد مضى عليها حوالن، فإا جتب عليه شاتان، أما لو قلنا بأن الزكاة جتب يف                      
عني املال فإن فيها شاة واحدة فقط، ألنه عندما يزكي ما خيص احلول األول وهي شاة واحدة، فإن العدد يقل إىل تسع              

  .عن احلول الثاين شيء ألن النصاب قد قل يف هذه احلالةوثالثني شاة، فال جيب حينها 



 ١٩٨

لو مات الذي وجبت عليه الزكاة فال حق ألحد من الغرماء أو الوصية أو الورثة يف املال                .٤
حىت تستوىف الزكاة ألا قد وجبت يف ذمته وال تسقط إال بأدائها، خالفاً ملن أسـقطها                

  )١(.عنه
  
  

                                                 
  .٦/٥٥احمللى: ينظر)  ١(



 ١٩٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .الضوابط الفقهية من كتاب الصيام: املبحث اخلامس

 



 ٢٠٠

 )١(.ال جيزئ صيام أصالً إال بنية. ١
  

  معىن الضابط
  

 وجوب النية لعبـادة     _رمحه اهللا   _ هذا الضابط من ضوابط كتاب الصيام، ويبني فيه         
  . سواء كان ذلك الصيام فرضاً عليه أو نافلة، فمن تعمد ترك النية بطل صومه،الصيام

 املالكية يف هذا الضابط، حيث أوجبوا النية يف صيام رمـضان             _رمحه اهللا _ وقد وافق   
  )٢(.وغريه

 أن من نسي أن ينوي الصيام من الليل، فأي وقت ذكـر     _رمحه اهللا   _ ويرى ابن حزم    
 أكل أو شرب أو وطأ أو مل يفعل شيئا من ذلـك، فإنـه   النهار التايل لتلك الليلة، سواء  من  

ك عما ميسك عنه الصائم وجيزئه صومه ذلك تاما وال          ينوي الصوم من وقته إذا ذكر، وميس      

 §øŠ:لقولـه تعـاىل   ) ٣(.قضاء عليـه   s9 uρ öΝ à6 ø‹ n=tæ Óy$ uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Ο è?ù'sÜ ÷zr& ⎯ Ïµ Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ $̈Β 

ôNy‰£ϑyès? öΝ ä3 ç/θè=è% 4 tβ% Ÿ2uρ ª!$# # Y‘θà xî $̧ϑŠ Ïm§‘ ولقوله  ) ٤(.اآلية":      عـن  إن اهللا جتاوز

  )٥(". وما استكرهوا عليهاخلطأ والنسيانأميت 
  

  أدلة الضابط
  

#)  $tΒuρ:قوله تعاىل .١ ÿρâ É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# ٦(.اآلية(  
                                                 

كل صوم فشرطه النية من     :" ، وينظر قريباً من ذلك ما جاء يف الكليات الفقهية للمقري حيث قال            ٦/١٠٩احمللى)  ١(
  .١٠٩،  الكليات ص"الليل

  .٤/٣٤٠يناملغ، ١٠٩الكليات للمقري ص، ٢/٢١٠شرح الزرقاين: ينظر)  ٢(
  .٦/١١٢احمللى: ينظر)  ٣(
  .٥سورة األحزاب من اآلية)  ٤(
  ).٢٠٤٥(، )٢٠٤٣(باب طالق املكره والناسي، _ ١٦كتاب الطالق، _ ١٠سنن ابن ماجه، )  ٥(

  ).٦٢٨٤(واحلديث صححه األلباين، ينظر املشكاة برقم
  .٥سورة البينة من اآلية )  ٦(



 ٢٠١

فصح أم مل يؤمروا بشيء يف الدين إال بعبـادة اهللا             : "_رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    
  )١(".تعاىل واإلخالص له فيها بأا دينه الذي أمر به

 
  )٢(".إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرىء ما نوى : "قوله  .٢

  أنه ال عمـل إال بنيـة لـه، وأنـه لـيس ألحـد إال مـا نـوى،                 : وجه الداللة 
  )٣(. ومن مل ينوه فليس له صوم،فصح أن من نوى الصوم فله صوم

 
يـت  مـن مل يب    : " قال  أن رسول اهللا     ، أم املؤمنني رضي اهللا عنها     )٤(عن حفصة  .٣

  )٥(."الصيام من الليل فال صيام له
 وال الزيادة   ،وهذا عموم ال حيل ختصيصه وال تبديله      : "_رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    

   )٦( ". إال بنص آخر صحيح،فيه وال النقص منه
 
 فقد أدى ما عليه، وال      ،صح اإلمجاع على أن من صام ونوى ذلك الصيام من الليل           .٤

  )٧(.زىء من مل ينوه من الليلنص وال إمجاع على أن الصوم جي
 

                                                 
  .٦/١٠٩احمللى)  ١(
  ).١(باب كيف كان بدء الوحي، _ ١كتاب بدء الوحي ، _ ١ صحيح البخاري،)  ٢(

  ).١٩٠٧( إمنا األعمال بالنيات، باب قوله _ ٤٥كتاب اإلمارة، _ ٣٣صحيح مسلم، 
  .٦/١٠٩احمللى: ينظر) ٣(
 وذلك سنة   ، بعد عائشة   ، كانت من املهاجرات، تزوجها        زوجة النيب    ،هي حفصة بنت عمر بن اخلطاب     )  ٤(
  .هـ ٤٥ توفيت رضي اهللا عنها عام ، كان قد طلقها مث أمر بأن يراجعها أن النيب هـ، وقد جاء٣

  .٨/٨٥، اإلصابة٢/٢٢٧، سري أعالم النبالء٦/٣٢١٣معرفة الصحابة: ينظر
 ).٢٣٣٤(ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة، _ ٦٨كتاب الصيام، _ ٢٢سنن النسائي، )  ٥(

  .واحلديث صححه األلباين
 .٦/١١١احمللى)  ٦(
  .٦/١٠٩احمللى: ينظر)  ٧(



 ٢٠٢

إن الصوم إمساك عن األكل والشرب وتعمد القيء وعن اجلماع وعـن املعاصـي،               .٥
فكل من أمسك عن هذه الوجوه لو أجزأه الصوم بال نية للصوم، لكان يف كل وقت                

 )١(.صائما وهذا ما ال يقوله أحد
 

  فروع على الضابط
  

  )٢(.وم املقبل يف رمضانال بد من نية متجددة يف كل ليلة لصوم الي .١
  )٣(.ال جيزئ صوم التطوع إال بنية من الليل .٢
  )٤(.ال جيزئ صوم القضاء أو الكفارات إال بنية من الليل .٣
ال بد من نية متجددة يف كل ليلة من ليايل الشهرين املتتابعني الـواجبني يف كفـارة                  .٤

  . القتل والظهار وغريمها
 

  
  

                                                 
  .٦/١٠٩احمللى: ينظر  )١(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٢(
  .٦/١١٦احمللى : ينظر)  ٣(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٤(



 ٢٠٣

 مجاعاً وال تعمداً لقيٍء وال معصية فهو كل ما مل يكن أكالً وال شرباً وال. ٢
  )١(.مباح يف الصوم

  
  معىن الضابط

 
هذا الضابط من أهم ضوابط كتاب الصيام والذي يضبط املفطرات يف الصيام عند ابـن           

  : وهي أربعة فقط_رمحه اهللا _ حزم 
  .األكل والشرب عمداً يف ار رمضان .١
  .اجلماع يف ار رمضان .٢
  .ضانتعمد القيء يف ار رم .٣
  .تعمد املعصية يف ار رمضان .٤

   

   رمحهـم اهللا    _  على من توسع يف املفطرات من أهل العلم          ا وجاء هذا الضابط رد_  ، 
 ومتسكه بالنصوص الصحيحة،    _رمحه اهللا   _ الكليات اليت تؤكد ظاهرية ابن حزم       من   ووه

لقيـاس كأصـل    وعدم تسليمه للدليل حىت تثبت صحته، باإلضافة إىل اعتراضه أيضاً على ا           
   ._رمحهم اهللا _ لالستدالل انطلق منه مجهور الفقهاء 

 فكل ما مل يكن من األربعة اآلنفة الذكر فليس من املفطرات عنده، وكأنه حصرها يف               
  .ذلك فقط

 باعتباره تعمد املعصية مفطرا من      _رمحه اهللا   _ ويتضح يف هذا الضابط، تفرد ابن حزم        
  .املفطرات

  
  أدلة الضابط 

  

رمحه اهللا  _ سم هذا الضابط إىل أكثر من جزئية ميكن االستدالل عليها، فابن  حزم              ينق
على أنه من املفطـرات     أو اإلمجاع    يرى أن كل ما مل يأت فيه نص من الكتاب أو السنة              _

                                                 
  .١٥٠ ،٦/١٤١احمللى )  ١(



 ٢٠٤

فال يعترب كذلك، وما أتى فيه النص على أنه من املفطرات فهو كـذلك، ومل يـأت إال يف                   
  :أربعة

  
 إمجاعـاً متيقنـاً   ،أمجع أهل العلم بال خمالف فقد  ب واجلماع وتعمد القيء   األكل والشر أما  

  ) ١(.على أن هذه من املفطرات
  

أنه مـن    يف االستدالل على     _رمحه اهللا   _ استطرد اإلمام ابن حزم     فقد  تعمد املعصية   وأما  
  : ومن أبرز ما ذكرهاملفطرات

ل عمل ابـن آدم لـه إال        ك: قال اهللا    : " قال رسول اهللا     : عن أيب هريرة     .١
فال يرفث وال   الصيام، فإنه يل وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم              

 )٢"(. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إين امرؤ صائميصخب
 ى عن الرفث واجلهل يف الصوم ، فكان من فعل شيئاً مـن              أن النيب   :وجه الداللة   

 مل يصم كما أمر، ومن مل يصم كما أمر فلم يصم، ألنه             _  عامداً ذاكراً لصومه   _ذلك
 به، وهو السامل من الرفث واجلهل ومها امسان يعمان          مل يأت بالصيام الذي أمره اهللا       

  )٣(.كل معصية

 
من مل يدع قول الزور والعمل به، فليس هللا حاجـة يف أن يـدع طعامـه               : " قوله   .٢

 )٤(."وشرابه
 ومل يدع العمل به، فال حاجـة        _  وهو الزور  _ بالباطل أن من مل يدع القول       فأخرب

 فصح أن اهللا تعاىل ال يرضى صومه ذلك وال يتقبلـه،            ،هللا تعاىل يف ترك طعامه وشرابه     
  )٥(.وإذا مل يرضه وال قبله فهو باطل ساقط

                                                 
  .٣٦٨، ٤/٣٤٩ ، املغين٧١ ، ٧٠، مراتب اإلمجاع ص٦/١٢٠احمللى: ينظر)  ١(
 .واللفظ له) ١٩٠٤(باب هل يقول إين صائم إذا شتم؟، _ ٩ الصوم ، كتاب_ ٣٠صحيح البخاري، )  ٢(

  ).١١٥١(باب فضل الصيام، _ ٣٠كتاب الصيام،_ ١٣صحيح مسلم، 
  .٦/١٢٢احمللى : ينظر)  ٣(
  ).١٩٠٣(باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم، _ ٨كتاب الصوم، _ ٣٠صحيح البخاري، )  ٤(
  .٦/١٢٢احمللى : ينظر)  ٥(



 ٢٠٥

قيئـا،  : الناس، فقال هلما    أتى على امرأتني صائمتني تغتابان     أن رسول اهللا    ما روي    .٣
ها إن هاتني صامتا عن احلالل وأفطرتـا         : "مث قال   )١( ودماً وحلماً عبيطاً   فقاءتا قيحاً 
  )٢(."على احلرام

 وهذا ما ال يسع أحـداً       ، أن املغتابة مفطرة   فأخرب    : "_رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    
   )٣(".خالفه
  

  فروع على الضابط
  

  )٤(:هاذكر أمهاليت سوف أقتصر على  و،يندرج حتت هذا الضابط الكثري من الفروع
  

  .)٥(ال يبطل الصوم باالحتالم وال باالستمناء .١
ال يبطل الصوم مبباشرة الرجل امرأته أو أمته املباحة له، إذا كان فيما دون الفرج حىت لو                  .٢

 ) ٦(.أمىن أو أمذى متعمداً
  )٧(.لة، ولو أدى ذلك خلروج املين أو املذيبال يبطل الصوم بالقُ .٣

                                                 
  .هو اللحم الطري غري الناضج: اللحم العبيط)  ١(

  .٩/٢١، لسان العرب١/٨٩١، الصحاح٧٠٤، مقاييس اللغة ص٢/١٥٢النهاية البن األثري: ينظر
  .٦/١٨٦، دالئل النبوة للبيهقي٦/١٢٢، احمللى)١٥٧٦( برقم ٣/١٤٦، مسند أيب يعلى٣٩/٥٩مسند أمحد)  ٢(

  ).٦٥٩(برقم١/١٦٦ ضعيف الترغيب والترهيبيف_ رمحه اهللا _ واحلديث ضعفه األلباين 
  .٦/١٢٢احمللى )  ٣(
  .٦/١٤١احمللى : ينظر)  ٤(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٥(

أن االستمناء ال إمث فيه مطلقاً، سواء يف ذلك للرجال أو النساء، إال أنـه يعـده مـن                   _ رمحه اهللا   _  ويرى ابن حزم    
ن مكارم األخالق وال من الفضائل، وقد تعرض هلـذه املـسألة يف مـسائل               املكروهات لديه، ألا كما يقول ليس م      

  . ١٣/٢٢١احمللى: ينظر. التعزير
  .٦/١٤١احمللى : ينظر)  ٦(
  .صدر السابق نفسهامل: ينظر)  ٧(

إصدار األحكام الفقهية والفتاوى على اعتبار ما يسمى بسد الذريعة املوصـلة إىل             _ رمحه اهللا   _  وال يرى ابن حزم     
  =                      .رماحمل



 ٢٠٦

  )١(.احلجامة ال تبطل الصيام .٤
ـ  ،فطر الصائم ياالكتحال والقطر يف العني واألذن واألنف ال         .٥ وال   أكـالً   لـيس  ا أل

 )٢(.شراباً
 )٣(. ليس أكالً وال شراباًفطر الصائم ألنهير ال العطاستخدام  .٦
استخدام الفرشاة واملعجون يف ار رمضان يف تنظيف األسنان ال يفطر الصائم، ألنـه               .٧

  . ليس أكالً وال شراباً

                                                                                                                                               
 بشيء خوف ذريعة إىل ما مل يكن بعـد،          أو باحتياط مل يستيقن أمره،      أو بتهمةفكل من حكم    : "  ويقول يف هذا  = 

فقد حكم بالظن، وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل، وهذا ال حيل وهو حكم باهلوى وجتنب للحق، نعوذ                   
املذهب يف ذاته متخاذل متفاسد متناقض ألنه ليس أحد أوىل بالتهمة من            باهللا من كل مذهب أدى إىل هذا، مع أن هذا           

  .٦/١٨٩اإلحكام البن حزم: ينظرهـ ، .أ."أحد
  .٦/١٤١احمللى : ينظر)  ١(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٢(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٣(

  .الروائح الزكيةمن  وحنوه ،البخورويدخل يف ذلك أيضا 



 ٢٠٧

احلائض والنفساء واملريض واملسافر واملتقيء : ضاء إال على مخسة ال ق. ٣
  )١(.عمداً

  
  معىن الضابط

 
  )٢(.بأنه فعل الواجب خارج الوقت املقدر له شرعاً :عرف علماء األصول القضاء

إمنـا هـو     متسكه بالنص، وأن القضاء      _رمحه اهللا   _   ابن حزم  ويف هذا الضابط يؤكد   
يأمر بقضاء ما أفطر العبد من رمضان إال يف مخـس حـاالت              ومل يأت شرع     ،إجياب شرع 

  )٣(. املتقيء عمداً_ املسافر_ املريض_ النفساء_احلائض : وهي،فقط
ومل يأت يف فـساد     "  : على من ألزم القضاء وتوسع يف ذلك        ردا _رمحه اهللا   _ يقول  و

 تعاىل رمضان ال    الصوم بالتعمد لألكل أو الشرب أو الوطء نص بإجياب القضاء، إمنا افترض           
، فإجياب صيام غريه بدالً منه إجياب شرع مل يأذن اهللا           على الصحيح املقيم العاقل البالغ     ،غريه

  )٤(".تعاىل به، فهو باطل
  

  أدلة الضابط 
  

 مل يأت إال يف هـؤالء  )٥( على أدلة معينة سوى أن األمر بالقضاء_رمحه اهللا   _ مل ينص   
  :اخلمسة فقط

                                                 
  .٦/١٢٧احمللى)  ١(
، شـرح الكوكـب املـنري البـن         ٦٣،  التمهيـد لألسـنوي ص      ٧٦شرح تنقيح الفصول للقرايف ص    : ينظر)  ٢(

  .٢/١١٣٩، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند املسلمني١/٣٦٣النجار
  .وقد أمجع أهل العلم على وجوب القضاء على هؤالء اخلمسة)  ٣(

  .٣٩٧ ، ٤/٣٦٨، املغين٥٩نذرص، اإلمجاع البن امل٧٢، ٧١مراتب اإلمجاع ص:  ينظر
  .٦/١٢٤احمللى)  ٤(
  :وقد اختلف أهل العلم يف القضاء، هل جيب بأمر جديد أو باألمر األول املوجب لألداء؟ على مذهبني)  ٥(
  .أن وجوب القضاء ثابت باألمر األول، وهو قول عامة احلنفية واملالكية وكثري من الشافعية .١
  =      .ودليل مبتدأ، وذهب إىل هذا أكثر املتكلمنيأن وجوب القضاء ثابت بأمر جديد  .٢



 ٢٠٨

  :احلائض و النفساء �
 فنـؤمر بقـضاء     كنا حنيض على عهد رسـول اهللا        : "ول عائشة رضي اهللا عنها    لق

  .)١("الصوم
 فهو كحكم احلائض يف القضاء وغـريه        _رمحه اهللا   _ وأما حكم النفساء عند ابن حزم       

  )٢(.كما مر معنا
  

  :املريض واملسافر �

⎯ :لقوله تعاىل yϑsù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í £∆ ÷ρr& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé& ٣(يةاآل(.  
  

  : املتقيء عمداً �
  )٤(".من ذرعه القيء فال قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء  : "لقوله 

  

كل عمل يف الشريعة فهو إما معلق       : " النبذ   يف كتابه    _رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    
ما كان معلقا بوقـت      أو بوقت حمدود املبدأ غري حمدود اآلخر، ف        ،بوقت حمدود الطرفني  

 إال بنص أو إمجاع ، مل جيز أن يويف به يف غري وقته وال قبل وقته وال بعده     ،حمدود الطرفني 
كالصالة وصيام رمضان واحلج واألضحية   ،  ال فال إ و ،بايء به يف غري وقته فيوقف عنده      

                                                                                                                                               
، املهذب يف علم أصول الفقـه       ١٥٩، إرشاد الفحول للشوكاين ص    ١/٣٦٣شرح الكوكب املنري البن النجار    : ينظر= 

  .١/٤٢٧املقارن لعبدالكرمي النملة
  ).٢٦٣(باب يف احلائض ال تقضي الصالة، _ ١٠٥كتاب الطهارة، _ ١سنن أيب داود،)  ١(

  ).٧٨٧(باب ما جاء يف قضاء احلائض الصيام دون الصالة _ ٦٨كتاب الصوم، _ ٦الترمذي، سنن 
  ).١٦٧٠(باب ما جاء يف قضاء رمضان، _ ١٣كتاب الصيام، _ ٧سنن ابن ماجه، 

  .صححه األلباين رمحه اهللاحلديث و
  .البحث من هذا) ١٤٥(ص: ينظر) ٢(
  .١٨٤سورة البقرة من اآلية)  ٣(
 ).٢٣٨٠(باب الصائم يستقيء عامدا، _ ٣٢كتاب الصوم، _ ٨ود، سنن أيب دا)  ٤(

  ) .٧٢٠( باب ما جاء فيمن استقاء عمدا_ ٢٥كتاب الصوم، _ ٦سنن الترمذي، 
  ).١٦٧٦(باب ما جاء يف الصائم يقيء _ ١٦كتاب الصيام، _ ٧سنن ابن ماجه، 

  ).٩٢٣(صححه األلباين، ينظر اإلرواءاحلديث و



 ٢٠٩

 ،تـه  فال جيزي قبل وق    ، وما كان معلقا بوقت حمدود األول غري حمدود اآلخر         ،وحنو ذلك 
فإذا وجب لدخول وقته مل يسقط أبداً كالزكاة و الكفارات وقضاء املسافر واملـريض              

  )١(".ما أشبه ذلكواملتقيء يف رمضان واحلائض والنفساء و

  

  فروع على الضابط
  
من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد غروب الشمس، فإنه ال إمث عليه يف إفطـاره                  .١

 )٢(.ضاًلعدم تعمده ذلك، وال قضاء عليه أي
  )٣(.ال جيب القضاء على من تعمد األكل والشرب يف ار رمضان .٢
 )٤(. ال جيب القضاء على من تعمد الوطء يف ار رمضان .٣
  )٥(.ال جيب القضاء على احلامل أو املرضع إذا أفطرتا .٤
 )٦(.ال جيب القضاء على الشيخ الكبري أو من عجز عن الصوم .٥

                                                 
  .٨٠ ، ٧٩قه الظاهري ال بن حزم صالنبذ يف أصول الف)  ١(
  .٦/١١٦احمللى: ينظر)  ٢(
  .٦/١٢٤احمللى: ينظر)   ٣(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)   ٤(
  .٦/١٨٤احمللى: ينظر)  ٥(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٦(



 ٢١٠

  )١(.ضان إال على الواطئال كفارة على من تعمد الفطر يف رم. ٤
  

  معىن الضابط
 

 وجوب الكفارة على من تعمد الفطر يف        ،يف هذا الضابط   _رمحه اهللا   _ ينفي ابن حزم    
  من أكل أو شرب أو معـصية أو قـيءٍ          ، بأي شيء من األمور اليت مل تبح له        ،ار رمضان 

متعم٢(.، إال على من وطئ من حتل له من زوجة أو أمة فقطد(  

كثرياً يف إجياب الكفـارة      على الفقهاء الذين توسعوا      _رمحه اهللا   _ ابن حزم   وقد نقم   
على جمرد االسـتدالل    منهم  بناًء  وذلك  على من أفطر يف ار رمضان بسبب من األسباب،          

  )٣(.بالقياس

  

  )٤( :_رمحه اهللا _  عند ابن حزم  الوطءكفارة صفة
  .ليهاع كانت مؤمنة أو كافرة، مادام يقدرعتق رقبة أياً  �
  .فإن مل يقدر عليها لزمه صوم شهرين متتابعني �
  .إطعام ستني مسكيناً فإن مل يقدر لزمه حينئذ �

  

  أدلة الضابط 
  

، هو عدم وجود نص يوجب      _رمحه اهللا   _ الدليل على هذا الضابط كما يرى ابن حزم         
 إال على من وطئ يف ار رمضان فحسب، وال تـشريع إال             ،الكفارة على من تعمد الفطر    

  .فقطأو اإلمجاع بنص من الكتاب أو السنة 
                                                 

  .٦/١٢٧احمللى)  ١(
الكفارة ال جتب يف رمضان إال مبا جيـب  أن وهو ب_ رمحه اهللا _ ويرى اإلمام الشافعي كالما قريباً من كالم ابن حزم     

  .٢/٢٥٢ ينظراألم.به احلد، وذلك بأن يلتقي اخلتانان فأما ما دون ذلك فإنه ال جيب به الكفارة
  .٦/١٢٧احمللى: ينظر)  ٢(
توسع الفقهاء يف إجياب الكفارات، ومن ذلك إجياهبا يف احلجامة على من يرى أا تفطر ويف اإلنزال بسبب النظر                   )  ٣(

  .وحنو ذلك
  .٢٨/٥٩ وما بعدها، املوسوعة الفقهية١/٧٠٦، الشرح الصغري٣٧٥، ٤/٣٦٥املغين: ينظر يف

  .١٣٦، ١٣٥/ ٦احمللى: ينظر)  ٤(



 ٢١١

 :فقال،  يف رمضان فاستفىت رسول اهللا      أن رجال وقع بامرأته      "  :عن أيب هريرة    ف
فـأطعم سـتني    : ال، قـال  : ال، قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال      : جتد رقبة؟ قال  هل  

  )١(. "مسكينا
  

   فروع على الضابط
  

  )٢ (:برزهاتندرج حتت هذا الضابط فروع كثرية من أ
  

  )٣(.ال جتب الكفارة على من أكل أو شرب عمداً يف ار رمضان .١
 .ال جتب الكفارة على من وطئ فرجاً ال حيل له من الزنا أو اللواط أو فرج البهيمة .٢
 .ال جتب الكفارة على من أنزل بسبب النظر إىل ما فيه إثارة للشهوة .٣
  
  

                                                 
  ).١٩٣٦(باب إذا جامع يف رمضان، _ ٣٠كتاب الصوم، _٣٠صحيح البخاري، ) ١(

  .واللفظ املذكور ملسلم).١١١١(باب تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان، _ ١٤كتاب الصيام، _١٣صحيح مسلم، 
  .٦/١٣٢احمللى: ينظر)  ٢(
  .خالفاً ملا يراه احلنفية واملالكية من وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عمداً يف ار رمضان)  ٣(

شـرح  ،  ١٠/١٠٠، االسـتذكار  ١/٢٠٤، املدونة الكربى    ٢/٧٠، فتح القدير  ٢/٢٠٥املبسوط حملمد الشيباين  :  ينظر
 . ٣/٣٩اخلرشي

  
  



 ٢١٢

  )١(.من مات وعليه صيام فرض ، صام عنه وليه. ٥
  

  )٢(معىن الضابط
  

 يف هذا الضابط إىل أن من مات و قد وجب عليه صـيام              _رمحه اهللا   _ يشري ابن حزم    
  فإن على أحد أوليائه أن يصوم عنه ما وجب عليه من أيام            ،يوم أو أكثر، وهو صحيح معاىف     

 وال إطعام يف ذلك أصـالً، وإن كـانوا مجاعـة            _  أوصى امليت بذلك أو مل يوص به       _
 : لقـول اهللا     ،ز كذلك، إال أنه ال جيزئ أن يصوموا كلهم يوماً واحـداً           فاقتسموه جا 

×ο £‰Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé& فال بد من أيامٍ متغايرة)٣(اآلية ،.  

 ، يعمله املرء عن غريه    أن به   كل عمل إذا أمر النيب        : "_رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    
  )٤(."وجب ذلك على رغم أنف املعاند

 لقاعدة عامة سار عليها يف أبواب كثرية، وقد دخل فيها           _رمحه اهللا   _ ر منه   وهذا تقري 
  .هذا الضابط الذي معنا

فإن مل يكن له ويلٌّ، استؤجر عنه من رأس ماله من يصوم عنه وال بد، أوصى بكل ذلك                  
٥(.م على ديون الناسأو مل يوص به، وهو مقد(   

، أو غريمها من األعذار، ومل يتمكن       وإن كان قد مات وعليه صوم فاته مبرض، أو سفر         
  )٦(.من قضائه حىت مات، فال شيء عليه، وال يصام عنه وال يطعم عنه

  

                                                 
  .٦/١٩١احمللى )  ١(
  . ١٩٦، ٦/١٩١احمللى : ينظر)  ٢(
  .١٨٤سورة البقرة من اآلية )  ٣(
  .٧/٢٣احمللى)  ٤(
  . على أداء الفروض إال عن العاجز أو امليت_ رمحه اهللا _ ال جتوز اإلجارة يف األصل عند ابن حزم )  ٥(

  .٩/١٢احمللى: ينظر
  .٦/١٩٧احمللى: ينظر)  ٦(



 ٢١٣

هم ذوو احملارم، ولو صامه األبعد من بين         : _رمحه اهللا   _ واألولياء كما يرى ابن حزم      
ن ذلك  عمه أجزأ عنه ألنه وليه، فإن أبوا الصوم فهم عصاة هللا تعاىل، وال شيء على امليت م                

  )١(.الصوم

  

: واختلفوا يف املراد بقول وليه، فقيل     : "  يف فتح الباري   _رمحه اهللا   _  )٢(يقول ابن حجر  
عصبته، واألول أرجح والثاين قريب ويرد الثالث       : الوارث خاصة، وقيل  : كل قريب، وقيل  

  )٣(هـ.أ".قصة املرأة اليت سألت عن نذر أمها
يصوم عنه وليه وإن مل يوص بذلك، وإنّ من         وظاهر األحاديث أن    : " ويقول الشوكاين 

صدق عليه اسم الويل لغةً أو شرعاً أو عرفاً، صام عنه، وال يصوم عنه من ليس بويل، وجمرد                  
  )٤(".التمثيل بالدين ال يدل على أن حكم الصوم كحكمه يف مجيع األمور

  

ل بـذلك   وقد اختلف أهل العلم يف الصيام عن امليت إذا مات وعليه صيام واجب، فقا             
 فـريون أن ال يـصوم عنـه         ، وأما اجلمهور ومعهم الشافعية يف اجلديد      ،الشافعية يف القدمي  

   )٥(.وليه
  

  :أدلة الضابط
  

⎯.  : اهللا هلوق .١ ÏΒ Ï‰÷èt/ 7π §‹ Ï¹ uρ © Å»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρr& A⎦ ø⎪ yŠ 3  ٦(.اآلية( 
                                                 

  .٦/١٩٧احمللى: ينظر)  ١(
هو شيخ اإلسالم قاضي القضاة وأمري املؤمنني يف احلديث، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بـن حممـد                    )  ٢(

فتح البـاري ،  :  من أشهر مصنفاته، املصري املولد واملنشأ والدار والوفاة، الشافعي املذهب  ، العسقالين األصل  ،الكناين
  .هـ٨٥٢تويف عام. ألثر، اإلصابة يف تراجم الصحابة، وغريها الكثريذيب التهذيب، خنبة الفكر يف مصطلح أهل ا

  .٤٥، نظم العقيان يف أعيان األعيان للسيوطي ص٩/٣٩٥، شذرات الذهب٢/٣٦الضوء الالمع للسخاوي: ينظر
  .٤/٢٤٧فتح الباري )  ٣(
  .٤/٥٤٥نيل األوطار)  ٤(
، ٢/٣٨١، روضـة الطـالبني    ٣/٥٤٥ن للعمراين ، البيا ١/٧٢١، الشرح الصغري  ٨٥ – ٢/٨٣فتح القدير : ينظر)  ٥(

  .٢/٣٣٤كشاف القناع
  .١١سورة النساء من اآلية)  ٦(



 ٢١٤

ي  قبيل الدين الـذ     أن األيام اليت على امليت قضاؤها، هي من        : الكرمية اآليةوجه الداللة من    
  ."فدين اهللا أحق أن يقضى:" ديثجاء يف احلجيب أن يؤدى عن امليت، كما 

  

من مات وعليه صـيام  : "  قال عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، أن رسول اهللا           .٢
  )١(".صام عنه وليه

 

يا رسول اهللا إن أمـي ماتـت        :   فقال  جاء رجل إىل النيب     :  قال عن ابن عباس     .٣
؟ كان على أمك دين أكنت قاضيه عنـها       لو  : ها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال     وعلي
 )٢(." فدين اهللا أحق أن يقضى:"نعم،  قال: قال

  
  الضابطعلى فروع 

  

 صام عنه وليه أو استؤجر له من يصوم         ،إذا مات أحدهم وعليه قضاء من شهر رمضان        .١
  )٣(.عنه

  )٤(. استؤجر له من يصوم عنهوعليه صيام نذر، صام عنه وليه أوإذا مات أحدهم  .٢
 )٥(.إذا مات أحدهم  وعليه صيام كفارة، صام عنه وليه أو استؤجر له من يصوم عنه .٣

  

  املستثنيات
  

من تعمد نذر الصيام ليوقعه على وليه بعد موته، فليس نذراً وال يلزمه هـو وال وليـه                  
  )٦(.بعده، وهو عاص هللا تعاىل بذلك، وال وفاء يف نذر املعصية

                                                 
 ).١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم، _ ٤٢كتاب الصوم ، _ ٣٠صحيح البخاري، )  ١(

  ).١١٤٧(باب قضاء الصيام عن امليت، _ ٢٧كتاب الصيام،_ ١٣صحيح مسلم،
  ).١٩٥٣( باب من مات وعليه صوم، _٤٢كتاب الصوم ، _ ٣٠صحيح البخاري، ) ٢(

  ). ١١٤٨(باب قضاء الصيام عن امليت، _ ٢٧كتاب الصيام، _ ١٣ صحيح مسلم، 
  .٦/١٩١احمللى : ينظر)  ٣(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٤(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٥(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٦(



 ٢١٥

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .الضوابط الفقهية من كتاب احلج: املبحث السادس
 



 ٢١٦

  )١(. فقد بطل اإلحرام،إذا دخل وقت الرمي واحللق والنحر. ١
  

  معىن الضابط
  

ل هذا الضابط من ضوابط كتاب احلج، ويفيد أن احملرم باحلج يبطل إحرامه مبجرد دخو             
، حنـر أو مل ينحـر       ، لق  حلق أو مل حي   ،  رمى أو مل يرم      وقت الرمي واحللق والنحر، سواء    

  )٢(.طاف أو مل يطف
   )٣(.ووقت الرمي واحللق والنحر يبدأ من طلوع مشس يوم النحر العاشر من ذي احلجة

  
  أدلة الضابط 

  
  :يقول ابن حزم يف استدالله على هذا الضابط

 ، والعمـائم  وجاء النص وإمجاع املخالفني معنا على أن احملرم حرام عليه لباس القمـص            " 
 ووافقونا مع جميء النص على جواز لباس كل         ، وحلق الرأس   والسراويل ،واخلفني)٤(ربانسوال

  .ذلك إذا رمى وحنر
 فـصح   ،بعضها على بعض  ، واحللقوالرمي  از تقدمي الطواف والذبح      جو وصح عن النيب    

، حلق أو مل حيلـق    ، اإلحرام قد بطل بدخول وقت الرمي واحللق والنحر، رمى أو مل يرم           أن  
فبال شك  ؛ طاف أومل يطف، وإذا حل له احللق الذي كان حراما يف اإلحرام           ، مل ينحر حنر أو 

   )٥(".وبطل حكمه، أنه قد بطل اإلحرام 

                                                 
 .٧/٨٦احمللى : ينظر)  ١(
  .در السابق نفسهاملص: ينظر)  ٢(
  .٧/١٣٢احمللى : ينظر)  ٣(
كل ثوب رأسه منـه،     : ا يف صدر اإلسالم، وقيل    مجع البرنس، وهو قلنسوة طويلة، كان الناس يلبسو       : الربانس)  ٤(

  .ملتزق به، دراعةً كان أو جبة
  .٣٣،٣٤، اآللة واألداة للرصايف ص٦٦، معجم املالبس عند العرب ص٨/٢٠٣تاج العروس: ينظر

  .٧/٨٦احمللى )  ٥(



 ٢١٧

  فروع على الضابط
  
   )١(. حل للحاج الصيد الذي مل حيرم عليه إال باإلحرام،إذا دخل وقت الرمي .١
   )٢(. حل للحاج الزواج والتزويج واخلطبة،إذا دخل وقت الرمي .٢
وحلق الرأس لغري ضرورة    ، والربانس،  حل للحاج لباس القميص    ،إذا دخل وقت الرمي    .٣

  )٣(.فهو حالل
  

  املستثنيات
  

⎯ : قال  ألن اهللا    ، وهو اجلماع  ،يستثىن من هذا الضابط أمر واحد فقط       yϑsù uÚ t sù 

 ∅ÎγŠ Ïù ¢kpt ø:$# Ÿξsù y] sùu‘ Ÿωuρ šXθÝ¡èù Ÿωuρ tΑ# y‰Å_ ’ Îû Ædkysø9 $# 3 ٤(اآلية( .  

وما دام يبقـى    ،  ال على احملرم خاصة     مجلة ،وهو اجلماع يف احلج   ، الرفث اهللا  فحرم  
والوطء حرام عليه مـا دام يف       ، مل يكن حمرما   من فرائض احلج شيء فهو بعد يف احلج وإن        

   )٥(.احلج

                                                 
  .٧/٨٦احمللى : ينظر)  ١(
  .١٣٢ ، ٧/٨٦احمللى : ينظر)  ٢(
  .٧/١٣٣احمللى : ينظرأي ليس بـمحرِم، )  ٣(
  .١٩٧سورة البقرة من اآلية)  ٤(
  .٧/٨٦احمللى : ينظر)  ٥(
 



 ٢١٨

كل من تعمد معصية وهو ذاكر حلجه منذ أن حيرم إىل أن يتم طواف . ٢
  )١(. فقد بطل إحرامه،اإلفاضة ويرمي اجلمرة

  :وجاء بصيغة أخرى

  )٢(. فقد بطل إحرامه وحجه وعمرته،كل فسوق تعمده احملرم ذاكراً إلحرامه
  

  معىن الضابط
 

_ هذا الضابط من ضوابط كتاب احلج وميكن القول بأنه من مفردات اإلمام ابن حـزم                
، ل أبواب العبـادات   والذي يندرج حتت قاعدة عامة سار عليها رمحه اهللا يف ك           _رمحه اهللا   

  )٣(. كلها معصيةفهيكل طاعة مازجتها معصية وهي 
 فقد بطـل    ، عنه، وهو ذاكر حلجه أو عمرته      فكل من تعمد فعل ما ى اهللا ورسوله         

أدى فرضـه؛ ألن    يعتمر وقـد    ليحج أو   لحجه وعمرته، فإن أمكنه جتديد اإلحرام فليفعل و       
لقـول اهللا   وذلـك    ،التمادي عليه ال جيوز   إحرامه األول قد بطل وأفسده بتلك املعصية، و       

: ¨βÎ) ©!$# Ÿω ßxÎ=óÁãƒ Ÿ≅ uΗ xå t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑø9 $# فإن أدرك متام    ، لكن حيرم من موضعه    )٤(اآلية ،

 وأمره إىل اهللا تعاىل،     ،احلج فال شيء عليه غري ذلك، وإن كان ال يدرك متام احلج فقد عصى             
   )٥(. قط فعليه احلج والعمرةوال هدي يف ذلك وال شيء، إال أن يكون مل حيج

أو ناسياً إلحرامه ودخوله يف احلج أو العمرة، فال شيء عليه           ، فإن أتى املعصية ناسياً هلا    
تعـاىل ال   وقد صـح أن اهللا      ، انه كونه فيهما  وحجه وعمرته تامان يف نسي    ، يف ذلك النسيان  
  )٦(.يؤاخذ بالنسيان

  
                                                 

  .٧/١٢٣احمللى )  ١(
  .٧/١٣٠احمللى )  ٢(
  .٦/١٩٨احمللى: ينظر)  ٣(
  .٨١يةسورة يونس من اآل)  ٤(
  .١٢٦، ٧/١٢٣احمللى : ينظر)  ٥(
  .٧/١٢٣احمللى : ينظر) ٦(



 ٢١٩

  أدلة الضابط 
  

ــه  .١ :  kptقولـــ ø:$# Ö ßγ ô© r& ×M≈ tΒθè=÷è̈Β 4 ⎯ yϑsù uÚ t sù  ∅ÎγŠ Ïù ¢kpt ø:$# Ÿξsù y] sùu‘ Ÿωuρ 

šXθÝ¡èù Ÿωuρ tΑ# y‰Å_ ’ Îû Ædkysø9 $# 3 ١(اآلية(. 

فمن مل يتـربأ    ،  يف احلج، براءته من الرفث والفسوق      ن من شرط اهللا     أ :وجه الداللة 
:" ومن مل حيج كما أمر فال حج له، وقـال رسـول اهللا              ، منهما فلم حيج كما أمر    
  )٣(. فاحلج والعمرة مستويان يف ذلك)٢(."دخلت العمرة يف احلج

  
من أحدث يف أمرنا هذا مـا       : " قال رسول اهللا    :  قالت ،عن عائشة رضي اهللا عنها     .٢

  )٤ (."ليس منه فهو رد
 األمور املنـهي عنـها،      احلج أو العمرة، من   عبادة  إحداث املعاصي يف    أن  : وجه الداللة 
  .وجيعلها مردودة على صاحبهامفسد للعبادة فوجودها 

  
  فروع على الضابط

  
_ فروع هذا الضابط كثرية متعددة، وسوف أقتصر على أهم ما ذكره اإلمام ابن حزم               

  : يف ثنايا كتابه احمللى_رمحه اهللا 
  
  )٥(.من قتل النفس احملرمة وهو متلبس باإلحرام عامداً، فقد بطل إحرامه .١

                                                 
  .١٩٧سورة البقرة من اآلية)  ١(
  ).١٢١٨( ، باب حجة النيب _ ١٩كتاب احلج، _ ١٥صحيح مسلم، )  ٢(
  .٧/١٢٣احمللى : ينظر) ٣(
  ).٢٦٩٧(باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، _ ٥كتاب الصلح، _ ٥٢صحيح البخاري، )  ٤(

 ).١٧١٨(باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور، _ ٨كتاب األقضية، _ ٣٠صحيح مسلم، 
  .٧/١٢٣احمللى : ينظر)  ٥(



 ٢٢٠

   )١(. فقد بطل إحرامه،العمرةمن ترك الصالة متعمداً يف احلج أو  .٢
   )٢(. بطل إحرامه،من حلق رأسه لغري ضرورة .٣
   )٣(. بطل حجه إذا كان عاملاً بذلك،من وقف على بعري مغصوب أو جالّل .٤
   )٤(. فقد بطل إحرامه،باحلج أو العمرةرم من تعمد الوطء وهو حم .٥
   )٥(. فقد بطل إحرامه،من قتل الصيد متعمداً وهو حمرم باحلج أو العمرة .٦

                                                 
  .٧/١٢٣احمللى : ينظر)  ١(
  .٧/١٤٢احمللى : ينظر)  ٢(
  .٧/١٢٤احمللى : ينظر)  ٣(
  .٧/١٢٥احمللى : ينظر)  ٤(
  .١٤٦، ٧/١٣٠احمللى : ينظر)  ٥(



 ٢٢١

  )١(.من قطع طوافه أو سعيه ألمر ما، بىن على ما طاف. ٣
  

  معىن الضابط
  

عرض له عـذر يف     هذا الضابط فيه روح التيسري وعدم املشقة على املكلفني، فكل من            
 حصل له تعارض مع ما هو مقدم على الطواف والسعي كالصالة الواجبة       طوافه أو سعيه، أو   

 وال جيوز إبطال ما مـضى مـن         ، مث يعود إىل ما بقي له       له أن يقطع الطواف    يف وقتها، فإنّ  
 .طوافه

    )٢(.أما إذا قطع الطواف أو السعي عابثاً فقد بطل طوافه، ألنه مل يطف كما أمر
و قد اتفق أهل العلم على أن قطع الطواف أو السعي، إذا كان إلقامة صالة مفروضة، ال             

  )٤(. أنه يستأنف)٣( ما نقل عن احلسنإال. يبطل طوافه الذي مضى وإمنا عليه البناء فقط
 كون  يفطهارة وحنوه من األعذار، و    ال وانتقاض   ،نازةاجلصالة  ك ،واختلفوا يف غري ذلك   

، هل يوجب ذلك ابتداء الطواف والسعي من جديد، أم يكفي البناء            رياً أو طويالً  قصالفاصل  
   )٥(.على ما مضى؟

الة بني األشواط هل هـو شـرط        وااالختالف يف حكم امل   :  وسبب اخلالف يف املسألة   
  ؟ة الطوافلصح

  واف والسعي، وهي شرط ـفاحلنفية والشافعية على أن املواالة ليست بشرط لصحة الط

                                                 
  .٧/١١٨ احمللى:ينظر)  ١(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)   ٢(
هو أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البصري، وقد كان أبوه موىل زيد بن ثابت، وأمه خرية موالة أم سلمة                     )  ٣(

التابعني من سادات ،  ، كان عاملاً فقيهاً ثقةً عابداً ناسكاً   ، ولد يف املدينة لسنتني بقيتا من خالفة عمر           زوج النيب   
  .هـ١١٠وكربائهم، تويف رمحه اهللا عام 

 .٢/٦٥، وفيات األعيان٤/٣٦٥، سري أعالم النبالء٧/١١٤الطبقات البن سعد: ينظر
  .١/٣٢٤، موسوعة فقه احلسن البصري ٧٠ينظر اإلمجاع البن املنذر ص)  ٤(
، اخلالصة الفقهية على مذهب     ١/٤٠٧، املدونة ٢/١٣٣، خمتصر اختالف العلماء   ٢/٤٠٣املبسوط للشيباين : ينظر)  ٥(

، الفقه اإلسالمي وأدلته    ٤٨٤،  ٢/٤٨٣، كشاف القناع  ٢٤٩_ ٥/٢٤٧، املغين ٣/٤٥٥األم   ،١/٢١٧السادة املالكية 
٢٢٢٩، ٢٢٢٠/ ٣ .  



 ٢٢٢

  .عند املالكية واحلنابلة
  

  أدلة الضابط 
  

$ :  قوله تعاىل .١ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# Ÿω uρ (#þθ è= ÏÜö7è? ö/ä3n=≈ uΗ ùå r&  ١(اآلية(  

 ،مل، والطواف الذي أجنز بعضه صحيح      ى عن إبطال الع    أن اهللا   :  من اآلية  وجه الداللة 
  .وال دليل على إبطاله، فما عليه إال أن يأيت مبا يكمل ما مضى من طوافه فقط

إمنـا  الطواف سبعاً والسعي سبعاً، ومل يأت نص بوجوب اتصاله، و         الشارع  إمنا افترض    .٢
 )٢(. ال يفيد الوجوب فقط، وعمله هو عمل من النيب 

 
  فروع على الضابط

  

لو حاضت امرأة ومل يبق هلا من الطواف إال شوط أو بعضه أو أشواط، قطعت وال بد،                  .١
  )٣(.وبنت على ما طافته إذا طهرت

 أو كان يف سعي فأقيمت الصالة، صلى وبىن على          ،من كان يف طواف فرض أو تطوع       .٢
   )٤(.وسعىما طاف 

إذا عرضت له صالة جنازة وهو يف طوافه أو يف سعيه، صلى اجلنازة مث أكمل من حيث                  .٣
   )٥(.توقف

 أو أصابه تعب وكلل وهو يف الطواف أو السعي، فليخرج حلاجته            ،إذا عرضت له حاجة    .٤
   )٦(.مث لينب على طوافه أو سعيه ويتمه ،ولريتح

                                                 
 .٣٣ اآلية ،سورة حممد)  ١(
  .٧/١٣٧احمللى : ينظر)  ٢(
  .٧/١١٨احمللى : ينظر)  ٣(

  .  ألن الطهارة ليست من شروطه، وأكثر أهل العلم على هذاالسعي يف هذا الفرع_ رمحه اهللا _ مل يذكر 
  .٧٢، اإلمجاع البن املنذر ص٥/٢٤٦املغين: ينظر

  .٧/١٣٦احمللى : ينظر)  ٤(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٥(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٦(



 ٢٢٣

  )١(.مرته، فهو حمصركل من عرض له ما مينعه من إمتام حجه أو ع. ٤
  

  معىن الضابط
  

 اإلحصارتعريف 
أحصره املرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريـدها، وقـد             : املنع واحلبس، يقال  : لغةً

   )٢(.حصَََََََََره العدو يحصرونه، إذا ضيقوا عليه وأحاطوا به
إلحصار وما ال يدخل فيه،     فإنه خيتلف باختالف الفقهاء يف ما يدخل فيه ا         شرعاًأما تعريفه   و

، ولكن ميكن القول بأن التعريف القريب       تعريفا لإلحصار  _رمحه اهللا   _  ابن حزم    ومل يذكر 
أن يعرض للرجل ما حيول بينه وبني احلج أو العمرة بعد اإلحرام، من             : من رأي ابن حزم هو    
  )٣(. أو حنو ذلك من املوانعمرض أو أسر أو عدو

  

 ،ه أو عمرته   إىل أن كل من عرض له ما مينعه من إمتام حج           _  رمحه اهللا _ يشري ابن حزم    
  . قارنا كان يف حجه أو متمتعاً، فإن له حكم احملصر

 مذهب احلنفية يف هذا الضابط، حيث يتحقق عندهم اإلحصار          _رمحه اهللا   _ وقد وافق   
  )٤(.بكل حابس حيبس احملرم عن إمتام حجه أو عمرته

 مبن منعه من اإلمتام وجود العـدو        ام اإلحصار متعلقً  وهناك من أهل العلم من جعل حك      
   )٥(. األخرى يف األعذارهفقط، ومل يعمم

  

  :  )٦( له حاالن_رمحه اهللا _ احملصر عند ابن حزم و
                                                 

  .٧/١٣٧احمللى )  ١(
  .٣٥١حمليط ص، القاموس ا١/٥٢١الصحاح ،٢٤٩مقاييس اللغة ص: ينظر)  ٢(
  .٥٥، ٥٤، الكليات للكفوي ص١٦التعريفات ص ،٧٥، املصباح املنري ص١/٢٣٧الكشاف للزخمشري : ينظر)  ٣(
  .٢٥٤، لباب املناسك للسندي ص٢/٢٩٥فتح القدير: ينظر)  ٤(
 يف  ، هداية السالك إىل املذاهب األربعـة      ١/١٦٧، أحكام القرآن البن العريب      ١/٢٣٧الكشاف للزخمشري : ينظر)  ٥(

  .٣/٢٣٤٧، الفقه اإلسالمي وأدلته٢/٥٣٦، التوضيح للشويكي٣/١٢٨١املناسك البن مجاعة 
  .٧/١٣٧احمللى : ينظر)  ٦(



 ٢٢٤

حل من إحرامه وال شيء     ، فلي إن كان اشترط عند إحرامه، أن حمله حيث حبسه اهللا            .١
مضى ، داًقريبا كان أو بعي   ، رع بعد مل يش أو ، شرع يف عمل احلج أو العمرة      سواء، عليه

وال قضاء عليه يف شـيء مـن   ، كل ذلك سواء وال هدي فيه، له أكثر فرضهما أو أقله   
  ) ١(.فعليه أن حيج ويعتمر وال بد، ذلك إال أن يكون مل حيج قط وال اعتمر

  )٢(".ي حيث حبستينلِّحاللهم م" :  من حج أن يقولأمره  :لكودليل ذ

 
فمن مل جيده فهو    . دي والبد اهلإال أن عليه    ،  حيل أيضاً وال فرق    رط فإنه  إن كان مل يشت    .٢

فعليه أن حيـج    ،  إال إن كان مل حيج قط وال اعتمر        وال قضاء عليه  ، عليه دين حىت جيده   
 ، فنحر وحلق هو وأصـحابه     ،إذ صده املشركون عن البيت     ،   لفعله  وذلك  . ويعتمر

 )٣(.وحلوا باحلديبية
  

  أدلة الضابط 
  

&:  (#θ‘ϑÏ?rاهللا  قول   .١ uρ ¢kpt ø:$# nο t ÷Κãèø9 $# uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝ è?÷ ÅÇômé& $yϑsù u y£ øŠ tGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ô‰oλù; $#  

  )٤(اآلية
 )٥(.كانالعموم يف إجياب اهلدي على كل من أُحصر بأي وجه : اآليةوجه الداللة من 

  
  

                                                 
  .١٠_ ٧/٥احمللى : ينظر)  ١(
  ).٥٠٨٩(باب األكفاء يف الدين، _ ١٥كتاب النكاح، _ ٦٧صحيح البخاري، )  ٢(

 ).١٢٠٧( التحلل بعذر املرض وحنوه،باب جواز اشتراط احملرم_ ١٥كتاب احلج، _ ١٥صحيح مسلم، 
باب الشروط يف اجلهـاد واملـصاحلة مـع أهـل احلـرب،             _ ١٥كتاب الشروط،   _ ٥٤صحيح البخاري،   )  ٣(

  ).٢٧٣٢(، )٢٧٣١(برقم
  .١٩٦سورة البقرة من اآلية )  ٤(

  .أن العمرة فرض وأطال يف االستدالل والرد على املخالفني_ رمحه اهللا _ ويرى ابن حزم 
  .٧/١٤١احمللى: نظري)  ٥(



 ٢٢٥

 املمنوع بعـذر، وأن      نزلت يف  اآليةوالذي يصح أن     : " _رمحه اهللا   _  يقول ابن العريب  
  )١(".لفظها يف كل ممنوع

 
 وأن كل منع    ،اآلية فتحمل عليه    ،ما دلت عليه اللغة من أن اإلحصار مبعىن احلبس واملنع          .٢

 .وحبس عن احلج يكون حصراً
  

  )٢( فروع على الضابط
  
  .إذا مل يستطع احلاج أو املعتمر أداء احلج أو العمرة بسبب عدو، فهو يف حكم احملصر .١
 بعد أن أحرم، ومل يستطع أن يكمل، فهو يف    ،اب احلاج أو املعتمر مرض أو كسر      إذا أص  .٢

  .حكم احملصر
فهـو   مكة، ومل يستطع الوصول إليها، أو سجن،         إذا أخطأ احلاج أو املعتمر الطريق إىل       .٣

  .يف حكم احملصر

                                                 
  .١/١٦٧أحكام القرآن)  ١(
  .٨/١٣٧احمللى: ينظر)  ٢(



 ٢٢٦

كل هدي أوجبه اهللا تعاىل فرضاً، فقد ألزم صاحبه إخراجه من ماله . ٥
  )١(.وقطعه منه

  
  )٢(معىن الضابط

  
القـرآن  يف  ما أهدي إىل مكة من النعمِ، واملفرد هدية وهديـة، وجـاءت             : )٣(اهلدي

  :، ومنه قول الشاعر)اهلَدي( بالتخفيف والتشديد
  . وأعناق اهلَدي مقلدات  حلفت برب مكة واملصلى   

  
ىل هدي عـن واجـب    اهلدي الذي أتى به الشرع، إ_رمحه اهللا   _ وقد قسم ابن حزم     

  .وهدي عن تطوع
  : فقطأنواع ستة وفأما اهلدي عن واجب فه

  . جزاء الصيد �
  )٤(.هدي املتمتع �
  .هدي اإلحصار �
  . نسك فدية األذى �
  . هدي من نذر مشيا إىل الكعبة فركب �
  . املنذوراهلدي �

                                                 
  . ٧/١٩٥احمللى ) ١(
  .١٩٥، ١٩٤/ ٧احمللى : ينظر)  ٢(
، معجـم القـراءات لعبـد اللطيـف         ١٥/٦٢، لسان العـرب   ٦٩٣، خمتار الصحاح ص   ٢/٨٩٩النهاية: ينظر)  ٣(

  .١/٢٦٨اخلطيب
هلدي على القارن، وذلك لعدم ورود النص فيه، فـالنص إمنـا ورد يف        وجوب ا _ رمحه اهللا   _ ال يرى ابن حزم     )  ٤(

يف الـرد علـى     _ رمحه اهللا   _ وقد أوسع   . املتمتع فحسب، وال يتعدى إىل غريه، والقياس كما هو معلوم باطل عنده           
ا باحلج، بـل    القائلني بوجوب اهلدي على القارن، ومجهور أهل العلم على أن القارن واملتمتع يلزمهما اهلدي إذا أحرم               

  .نقل ابن قدامة اإلمجاع على ذلك
  .٣/٢٢٨٥، الفقه اإلسالمي وأدلته٥/٣٥٠، املغين ١١١_ ٧/١٠٨ينظر احمللى



 ٢٢٧

  .   ألنه خرج من ملكه، ال حيل التصرف به لنفسه،فما مضى ذكره من اهلدي الواجب
  

: šχô‰ç7 فله أن يأكل منه إذا بلغ حمله، لقول اهللا           ،ا هدي التطوع  وأم ø9 $# uρ $yγ≈ oΨ ù=yèy_ 

/ ä3 s9 ⎯ ÏiΒ Î È∝̄≈ yèx© «!$# ö/ ä3 s9 $pκ Ïù × ö yz ( (#ρã ä. øŒ $$sù zΝ ó™ $# «!$# $pκ ö n=tæ ¤∃!# uθ|¹ ( # sŒ Î* sù ôM t7 y_uρ $pκ æ5θãΖ ã_ 

(#θè=ä3 sù $pκ ÷] ÏΒ (#θßϑÏèôÛ r& uρ yì ÏΡ$s) ø9 $# § tI ÷èßϑø9 $# uρ 4 y7 Ï9≡ x‹x. $yγ≈ tΡö ¤‚y™ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 ª=yès9 tβρ ã ä3 ô±s? ∩⊂∉∪ 

١(اآلية(.  

على دي التطوع بأكل أو تصدق وحنوه، و      ومجهور أهل العلم على جواز التصرف يف  ه        
عدم جواز التصرف يف اهلدي إذا كان منذوراً أو جزاء صـيد، واختلفـوا يف غـريه مـن                   

  )٢(.اهلدي
يف  مذهب الشافعية يف عدم جواز التـصرف         _رمحه اهللا   _ ابن حزم   وقد وافق اإلمام    

  )٣(.اهلدي الواجب
  

  أدلة الضابط
  

  . على هذا الضابط شيئاً من األدلة_رمحه اهللا _ مل يذكر
  

  فروع على الضابط
  

  )٤(.ال جيوز أن يأكل من اهلدي من أهدى واجباً عليه، ألنه بذلك قد خرج من ملكه .١
 )٥(.لوده وال بدجبتصدق ي شيء منه أصالً، ويال يعطي يف جزارة اهلد .٢

                                                 
  .٣٦سورة احلج اآلية )  ١(
  .٣/٢٠، كشاف القناع٥/٤٤٤، املغين١/٥٠٦، حاشية الشرقاوي٢/١٢٥، الشرح الصغري١/١٧٥اللباب: ينظر)  ٢(
  .٣٠١، كفاية األخيار ص١/٥٠٦، حاشية الشرقاوي١٠٦، خمتصر املزين ص٨٠مراتب اإلمجاع ص : ينظر)  ٣(
  .٧/١٩٤احمللى : ينظر)  ٤(

  . ضمن مثل ما أكل فقط، الواجبيأن من أكل شيئًا من اهلد_ رمحه اهللا _ ويرى ابن حزم 
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٥(



 ٢٢٨

ألم غري الذي أهدى، إال ما      ؛ اؤوه وولده إن شا   جيوز أن يأكل من اهلدي الواجب أهل       .٣
   )١(. إن مل يكونوا مساكني للمساكني، فال يأكلوا منه حينئذمسي

                                                 
  .٧/١٩٥احمللى : ينظر)  ١(
 



 ٢٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الضوابط الفقهية من كتاب األضاحي: املبحث السابع
 



 ٢٣٠

  )١(.ة بكل حيوان يؤكل حلمهاألضحية جائز. ١
  

  معىن الضابط
  

، حيث جيوز   _رمحه اهللا   _ هذا الضابط من مفردات اإلمام ابن حزم ومن غرائب فقهه           
الطيـور  من  أو حىت   ،  كان من ذوي األربع     تكون األضحية من كل حيوان، سواء      عنده أن 

 .وحنوها، حيث يرى عدم وجود الدليل على حصر األضحية يف األنعام فقط
 مـا   _ عنده _ من ناحية اجلواز وأما األفضل يف كل ذلك        _رمحه اهللا   _ ذا كما ذكر  وه

  )٢(.طاب حلمه وكثر وغال مثنه
  

  أدلة الضابط
  
 أمر حسن   ،والتقرب إليه بكل ما مل مينع منه قرآن أو سنة         ، أن األضحية قربة إىل اهللا       .١

وقد قال ، ن فعل اخلريوم : (#θè=yèøù$# uρ u ö y‚ø9 $# öΝ à6 ¯=yès9 šχθßsÎ=ø è? ٣(اآلية( . 

إذا كان يوم اجلمعة، وقفت املالئكة على بـاب         : " قال النيب  أن  ،  عن أيب هريرة      .٢
املسجد يكتبون األول فاألول، ومثل املهجر كمثل الذي يهدي بدنةً، مث كالذي يهدي             
 بقرةً، مث كبشاً، مث دجاجةً، مث بيضةً، فإذا خرج اإلمام طووا صـحفهم، ويـستمعون              

 )٤(".الذكر
من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح،        : " قال أن رسول اهللا    :   أيضاً  وعنه    .٣

فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الـساعة                
الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومـن               

                                                 
  .٨/١٨احمللى)  ١(
  .صدر السابق نفسهامل: ينظر)  ٢(
  .٧٧سورة احلج من اآلية)  ٣(
  ).٩٢٩(باب االستماع إىل اخلطبة_ ٣١كتاب اجلمعة، _ ١١صحيح البخاري، )  ٤(

  ).٨٥٠(باب فضل التهجري يوم اجلمعة_ ٧كتاب اجلمعة، _ ٧صحيح مسلم، 



 ٢٣١

عة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة، فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون           راح يف السا  
 )١(."الذكر

وتقريب البيضة أيضاً،   ، أن يف هذين اخلربين جواز هدي الدجاجة وتقريبها       : وجه الداللة 
وفيهما أيضاًً فضل األكرب فاألكرب جسماً، وما فيه منفعـة          ، واألضحية تقريب بال شك   

  )٢(.للمساكني

  

 )٣(."ما أبايل لو ضحيت بديك: " قولهن بالل ما جاء ع .٤
 )٤(."وال يعرف له يف ذلك خمالف من الصحابة : " _رمحه اهللا _ يقول ابن حزم 

 
 ومن لقيك   ،اشتر هبما حلماً  ": له درمهني وقال    أنه أعطى موىل   ما جاء عن ابن عباس     .٥

 )٥(".هذه أضحية ابن عباس: فقل
  

  )٦( فروع على الضابط
  

  )٧(.وبقر الوحش بالفرس واإلبل جواز األضحية .١
                                                 

  ).٨٨١(باب فضل اجلمعة، _ ٤كتاب اجلمعة ، _ ١١صحيح البخاري، )  ١(
 ).٨٥٠(باب الطيب والسواك يوم اجلمعة، _ ٢اب اجلمعة، كت_ ٧صحيح مسلم، 

  .١٨، ٨/٧احمللى: ينظر)  ٢(
  .٨/١٨، احمللى)٨١٥٦(مصنف عبد الرزاق كتاب املناسك ، باب الضحايا،: ينظر)  ٣(
  .٨/١٨احمللى: ينظر)  ٤(

نده، وإمنا أتى هبذا الكالم يف      القول الذي مل يعلم فيه خمالفة من أحد الصحابة حجة ع          _ رمحه اهللا   _ وال يعترب ابن حزم     
حول هذه املسألة يف مـسائل اإلمجـاع        _ رمحه اهللا   _ سبيل االحتجاج على من يقول بذلك، وينظر كالم ابن حزم           

إن قول الواحد من الصحابة رضـي اهللا        :  يف إبطال قول من قال     فصال، حيث عقد    ٤/٥٩٨وذلك يف كتابه اإلحكام     
  .مجاع وإن ظهر خالفه يف العصر الثاينعنهم إذا مل يعرف له خمالف فهو إ

  .١٨ ، ٨/٨احمللى: ينظر)  ٥(
  .١٨، ٨/١٠احمللى: ينظر)  ٦(
وبقـر  . األيل، الَيحمور، الوعل، الثيتل، املهـاة     : يطلق بقر الوحش عند العرب على مخسة أنواع من احليوانات         )  ٧(

ا صالب جدنفسها وأوالدهاا، متنع هبا عنالوحش أشبه باملعز األهلية، وقرو .  
  .٥، معجم احليوان ص١/١٤٧حياة احليوان: ينظر



 ٢٣٢

 .جواز األضحية بالظباء .٢
  . جواز األضحية بالديك و الدجاجة والعصفور وسائر الطري .٣

  
  املستثنيات

  

  )١(:ال جتزي األضحية إذا كانت موصوفة بالعيوب التالية .١

 .العرجاء البني عرجها �
  )٢(.املريضة البني مرضها �
  . اليت ال تنقى)٣(العجفاء �
  .ء من النقص أو القطع أو الثقب النافذاليت يف أذا شي �
  .يت يف عينها شيء من العيبال �
  . يف ذنبها)٤(البتراء �

 
 ال يف الضأن وال يف غريه، وجيزي ما فوق اجلذع،           ،ذع يف األضاحي  ال جيزي اجلَ   .٢

  )٥ (.وما دون اجلذع

                                                 
  .أن كل عيب سوى ما ذكر من العيوب فإنه جتزي به األضحية_ رمحه اهللا _ ويرى ابن حزم . ٨/٨احمللى: ينظر)  ١(
  ._ رمحه اهللا _ العرج واملرض إن كان مما ال يتضح فهو غري مؤثر، كما يرى ابن حزم )  ٢(
  . واجلمع عجاف من الذكران واإلناث،كر أعجف واألنثى عجفاءذ وال،هو اهلزال وذهاب السمن: العجف)  ٣(

  .٤١٤، خمتار الصحاح ص٧١٣معجم مقاييس اللغة ص: ينظر
  .هو القطع ، واألبتر من الدواب ما ال ذنب له: البتر)  ٤(

  .٣٢٤، القاموس احمليط ص٩٥معجم مقاييس اللغة ص: ينظر
  .٨/١٠احمللى: ينظر)  ٥(

هو ما أمت عاماً كامالً ودخل يف الثاين من أعوامه، فـال            : _عند ابن حزم     _ واجلذع من الضأن واملاعز والظباء والبقر     
         واجلذع من اإلبل ما أكمل أربع سنني ودخـل يف          ،  ا حينئذ يزال جذعاً حىت يتم عامني ويدخل يف الثالث، فيكون ثني

  .ون ثنياًاخلامسة فهو جذع إىل أن يدخل السادسة، فيك
  ."وال جتزي جذَعةٌ عن أحد بعدك: "  أليب بردةبقوله _ رمحه اهللا _ ويستدل ابن حزم 

  .، واللفظ ملسلم)١٩٦١(، صحيح مسلم برقم)٥٥٥٧(صحيح البخاري برقم 
فال حيل ألحد ختصيص نوع دون نوع       بعد أيب بردة،    فقطع عليه السالم أن ال جتزى جذعة عن أحد          : "يقول ابن حزم  

  .٨/١١احمللى: ينظر.."  املأمور بالبيان من ربه تعاىللك، ولو أن ما دون اجلذعة ال جيزى لبينه رسول اهللا بذ



 ٢٣٣

  )١(.ال تكون األضحية أضحيةً إال بذحبها أو حنرها بنية التضحية. ٢
 

  )٢( معىن الضابط
  

 إىل  _رمحه اهللا   _ هذا الضابط من ضوابط كتاب األضاحي، ويشري فيه اإلمام ابن حزم            
ذحبها أو حنرها بنية    حي وما يترتب عليه، إال عند وقت        أن األضحية ال يكون هلا حكم األضا      

 .التضحية، أما قبل ذلك الوقت فهي يف حكم سائر ماله، له أن يفعل فيها ما يشاء
  

  )٣(أدلة الضابط 
  
ا، فإذ هـي     على هذا الضابط بأن األضحية ليست فرض       _رمحه اهللا   _ ستدل ابن حزم    ا

كذلك فال تكون أضحية إال حىت يضحي هبا، وال يضحي هبا إال حىت تـتم ذكاـا بنيـة                   
  . التضحية، فهي ما مل يضح هبا، مال من ماله يفعل فيه ما أحب كسائر ماله

  
  )٤( فروع على الضابط

  
نها، أن ال يضحي هبا ويعرض عـن        يضحي بشاة وحنوها وكان قد عي     جيوز ملن أراد أن      .١

  .ذلك

                                                 
  .٨/٢٢احمللى)  ١(

وليس شراُء األضحية ليضحي بِها موجِبا لكَوا       : " وقد وجدت يف شرح املوطأ للباجي كالما قريباً من هذا حيث قال           
املنتقـى  : ينظـر ".ذلك فيها علَى سبِيلِ الوجوبِ وإِمنا يتعين علَى سبِيلِ الوجوب بِابتـداِء الـذبح             أضحية وال يتعني    

  ٣/٩٠للباجي
  .٨/٢٢احمللى: ينظر)  ٢(
  .٨/٢٣احمللى: ينظر)  ٣(
  .٨/٢٢احمللى: ينظر)   ٤(
 



 ٢٣٤

 جيوز ملن أراد األضحية بشاة معينة، أن يبيعها إذا أراد، وأن جيز صوفها ويفعل فيه مـا                  .٢
 .شاء، أو يأخذ لبنها ويبيعه، كل ذلك ما مل يذحبها أو ينحرها

  .ه أو يذحبهن يبيع ولدها أو ميسكإن ولدت األضحية قبل أن تذبح، فله أ .٣
أو مـرض   زي به يف األضاحي، كعور أو عـرج          إن اشترى األضحية وهبا عيب ال جت       .٤

 .وحنوه، مث ذهب العيب وصحت؛ جاز له أن يضحي هبا
 وذلك قبل   ، لو أنه ملكها سليمة من كل عيب مث أصاهبا عيب ال جتزي به يف األضحية               .٥

 .ضحية، مل جتزه تلك األذكاا ولو يف حال التذكية أيضاًمتام 
 صاحب األضحية مات قبل أن يذبح أو ينحر بنية األضحية، فإا تورث وينتقـل               لو أن  .٦

 )١(.ملكها للورثة

                                                 
نه يتوافق مع الضابط الذي ذكـره       هذا الفرع، ولكن وجدته عند املالكية، وأظ      _ رمحه اهللا   _ مل يذكر ابن حزم     )  ١(

  .رمحه اهللا 
  .٣/٩١املنتقى للباجي : ينظر



 ٢٣٥

  
  
  
  
  
  
  

  
 إىل اية كتاب    ابط الفقهية من بداية كتاب األطعمة     الضو: الفصل الثاين 

 األشربة
  :وفيه ثالثة مباحث

  
  .الضوابط الفقهية من كتاب األطعمة: املبحث األول

  . كتايب التذكية والصيد الفقهية من الضوابط: لثايناملبحث ا
  . الضوابط الفقهية من كتاب األشربة: املبحث الثالث

  
  



 ٢٣٦

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .الضوابط الفقهية من كتاب األطعمة: املبحث األول
 



 ٢٣٧

  )١(.كل ذي ناب من السباع، وكل ذي خملب من الطيور فهو حرام . ١
  

  معىن الضابط

  
  )٢(: لغة السباعمعىن
 كاألسـد   ،له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترسـها         وهو كل ما   ،لسباع مجع السبع  ا

  . والذئب والنمر
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٣(.اآلية(  

  
  :تعريف ذوات املخلب من الطيور

ال يسمى ذا خملب عند      : " _رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم     )٤(.هي اليت تصيد الصيد مبخالبها    
 فال يـسمى    ،ري واحلمام وما مل يصد     وأما الديك والعصاف   ،العرب إال الصائد مبخلبه وحده    
  )٥(."شيء منها ذا خملب يف اللغة

  
 مـن جمـرد     _رمحه اهللا   _ ووصف احلرام الذي جاء يف هذا الضابط، أوسع عند ابن حزم            

 وحرمة االستفادة من كل ذي نـاب مـن          ،األكل، فاحلرام يعين وجوب االجتناب مطلقاً     
 يف املستثنيات سيأيت  كما  بإباحته   النص   السباع ومن كل ذي خملب من الطيور، إال ما جاء         

  ._ إن شاء اهللا تعاىل_ 

                                                 
  . بتصرف٤٤، ٨/٤٣ و ١/١٥١احمللى: ينظر)  ١(
  .١٦٤، القاموس الفقهي ص١/٧٥٠النهاية: ينظر ) ٢(
  .٣ سورة املائدة من اآلية)  ٣(
  .٨/٤٦احمللى : ينظر)  ٤(
  .١٦٤القاموس الفقهي ص: ، وينظر٨/٤٨احمللى )  ٥(



 ٢٣٨

  
  :كل ذي ناب من السباعحكم أهل العلم على 
أمجع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من الـسباع            : " _رمحه اهللا   _ يقول ابن املنذر    

  )١(."حرام
ل ذي ناب مـن     وأكثر أهل العلم على حترمي ك     : " _رمحه اهللا   _ ويقول ابن قدامة املقدسي     

  )٢(".السباع يعدو به ويكسر إال الضبع
ولعل نقل اإلمجاع يف مثل هذا املوطن ال يصح، فإن املشهور عند املالكية القول بكراهية               

  )٣(.أكل السباع، وقيل أيضاً عندهم حبرمتها

 إال أـم    ، مع اجلمهور يف أصل حرمة الـسباع       _رمحه اهللا   _ وبالرغم من اتفاق ابن حزم      
  )٤(. كالثعلب والضبع مثالً،ن يف اعتبار بعض احليوانات من السباع أو الخيتلفو
  

  فريى أن هذا الضابط النبوي على عمومه يف كل مـا لـه            _رمحه اهللا   _ أما ابن حزم    
:  قـال   عبداهللابن   عن جابر  ورد ما   هو و ،ناب من السباع إال ما جاء النص بتخصيصه       

  )٦(."هو صيد وجيعل فيه كبش إذا صاده احملرم": ، فقال)٥( عن الضبعسألت رسول اهللا 

                                                 
  .١٧٧اإلمجاع البن املنذر ص)  ١(
، خمتصر اختالف   ٤/٨٩، السيل اجلرار  ٨/١٥٣، اية احملتاج  ٩/٤٤١حاشية ابن عابدين  : وينظر. ١٣/٣١٩املغين)  ٢(

  .١٩٧، ٤/١٩٦، اإلفصاح٣/١٩٢العلماء
  .٢/١٨٦، الشرح الصغري٢/٣٨٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبري: ينظر)  ٣(
  .٨/٤٣، احمللى١٣/٣٢١، املغين٨/١٥٣اية احملتاج ، ٢/٩٠٦بداية اتهد: ينظر)  ٤(
ويطلق على الـذكر    . جنس من السباع، أكرب من الكلب وأقوى، وهي كبرية الرأس قوية الفكني، ومنها أنواع             )  ٥(

منها ضبعان وجيمع على ضباعني، ويقال لألنثى ضبعانة أيضاً وجتمع على ضبعانات، وأما كلمة ضباع فهي مجع للذكر                  
  .األنثى على حد سواءو

  .١٢٩، معجم احليوان ص١١/٢٩٥، تاج العروس١/٤٢٨حياة احليوان : ينظر
 .واللفظ له ).٣٨٠١(باب يف أكل الضبع ، _ ٣٢كتاب األطعمة، _ ٢١سنن أيب داود، )  ٦(

  ).١٧٩١(الضبع، باب ما جاء يف أكل _ ٤كتاب األطعمة، _ ٢٣سنن الترمذي،
  ).٣٠٨٥(باب جزاء الصيد يصيبه احملرم_ ٩٠سك، كتاب املنا_ ٢٥سنن ابن ماجه، 

  .واحلديث صححه األلباين



 ٢٣٩

فالضبع مستثىن من العموم لوجود النص السابق، وعلى هذا فهو حالل طاهر وجيوز أكلـه،               
  )١(.ويترتب عليه أحكام احليوانات الطاهرة

  

  :حكم ذوات املخالب من الطيور
 كل ذي ناب من     أكثر أهل العلم على حرمة ذوات املخالب من الطيور، فالذين قالوا حبرمة           

  )٢(.السباع قالوا حبرمة كل ذي خملب من الطيور
  )٣(.على إطالقها لكية فإم يقولون بإباحة الطيورأما املا

  
  أدلة الضابط 

  

 عن كل ذي ناب من السباع،       ى النيب   : "  قال ،رضي اهللا عنهما   عن ابن عباس   �
 )٤(."وعن كل ذي خملب من الطري

، وذي ، فكل ذي ناب من الـسباع لنهي يفيد التحرميأن ا : وجه الداللة من احلديث   
  . فهو حرامخملب من الطيور

  
  فروع على الضابط

  

  )٥(.وجوب غسل لعاب اهلر من الثوب ألنه ذو ناب من السباع .١

                                                 
  .٨/٤٢ و ١/١٦٠احمللى: ينظر)  ١(
  .١٣/٣٢٢، املغين٨/١٥٣، اية احملتاج٩/٤٤١حاشية ابن عابدين: ينظر)  ٢(
  .٢/٣٧٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبري: ينظر)  ٣(
 أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطـري،             باب حترمي _ ٣كتاب الصيد،   _ ٣٤صحيح مسلم،   )  ٤(

  ).١٩٣٤(برقم
  .١/١٥٤احمللى: ينظر)  ٥(

 كما ال يلزم من وجـود التحـرمي   ،من عدم وجود النجاسة عدم وجود التحرمي_ رمحه اهللا _ وال يلزم عند ابن حزم      
=  أتى بعدم جناسة اهلر ألنه       قدلنص  وجود النجاسة، وقد مر الكالم على ذلك يف الضابط األول من كتاب الطهارة، فا             



 ٢٤٠

 الصيد أو غريه،     من الثوب أو   ،وجوب إزالة لعاب الكلب وعرقه يف أي شيء كان         .٢
  )١(.ألنه من السباع

  )٢(.سد والنمر والذئب الثعلب وكل ما أطلق عليه سبع كاأل،حيرم أكل حلوم السباع .٣
  )٣(.السباعحيرم شرب ألبان  .٤
  )٤(.حيرم أكل ذوات املخالب من الطيور، وهي اليت تصيد الصيد مبخالبها .٥
  )٥(.رم التذكية بعظام السباع وذوات املخالب من الطيورحت .٦

  
  املستثنيات 

  
يور ذوات املخلب للـصيد هبـا        والبازي وغريه من الط    ،جواز متلك وابتياع السباع    .١

  )٦(.فقط
 )٧(.جواز االستفادة من جلود السباع بعد دباغتها .٢

                                                                                                                                               
من الطوافني علينا، وأتى النص أيضاً بالنهي عن كل ذي ناب من السباع، فيكون حكم اللعاب وجـوب اجتنابـه                   = 

  .ليس لنجاسته وإمنا حلرمته ألن بعض احلرام حرام
  .١/١٥١احمللى: ينظر)  ١(
  .٨/٤٢احمللى : ينظر)  ٢(
  .١/١٦٣احمللى: ينظر)  ٣(
  .٨/٤٦احمللى : نظري)  ٤(
  .٨/٨٨احمللى : ينظر)  ٥(
  .  ٨/١٠٣  و٨/٨٨احمللى : ينظر) ٦(
  .١٥٧، ١/١٥٤احمللى : ينظر)  ٧(



 ٢٤١

  )١(. فهو عند الضرورة حالل، من املآكل واملشاربكل ما حرم اهللا . ٢
  

  )٢( معىن الضابط
  

االحتياج إىل الشيء، واضـطره     :  أي احلاجة، وهي اسم ملصدر االضطرار    : الضرورة لغة 
 )٣(.أه فاضطر، وأصل الكلمة من الضرر، وهو الضيقأحوجه وأجل: إليه

 حبيث لو مل تراع جلزم أو خيف أن تضيع          ،هي احلالة اليت تطرأ على اإلنسان     : واصطالحاً
  )٤ (.مصاحله الضرورية

  
وهذه الكلية من ضوابط كتاب األطعمة، وهي تندرج حتت قاعدة الـضرورات تبـيح              

ما اضطر املرء إليه فهو غري      " : هذه القاعدة بقوله   عن   _رمحه اهللا   _ وقد عرب   . )٥(احملظورات
   )٦(."حمرم 
أن من اضطر إىل شيء من احملرمات، من        يرى   ، يف هذا الضابط   _رمحه اهللا   _ ابن حزم   ف

له ، فله أن يأكل حىت يشبع، و      )٧(املآكل كانت أو من املشارب، ومل جيد مال مسلم أو ذمي          
                                                 

  .٨/٦٦احمللى)  ١(
  .٦٨_ ٨/٦٦احمللى: ينظر)  ٢(
  .٤٠٠، القاموس احمليط ص٨/٤٦، لسان العرب٣٧٩خمتار الصحاح ص: ينظر)  ٣(
  . ٤٣٨ة ليعقوب الباحسني صرفع احلرج يف الشريعة اإلسالمي: ينظر)  ٤(
، املنثـور يف القواعـد      ١٠٧، األشـباه والنظـائر البـن جنـيم ص         ١٧٣األشباه والنظائر للسيوطي ص   : ينظر)  ٥(

  .٢/١٠٠٣، املدخل الفقهي العام ملصطفى الزرقا ٢/٣١٧للزركشي
  .١/١٨٨احمللى: ينظر)  ٦(
  .احلديث.." أطعموا اجلائع: " لقول رسول اهللا )  ٧(

  ).٥٣٧٣ ( كلوا من طيبات ما رزقناكم: باب قول اهللا تعاىل_ ١كتاب األطعمة، _ ٧٠بخاري، صحيح ال
، فحقه فيـه _ ،   كما يرى ابن حزم  _ بإطعامه منه  فهو إذا وجد مال املسلم أو الذمي، فقد وجد ماالً قد أمر اهللا              

  . ينئذفإن منع ذلك ظلما فهو مضطر ح، فهو غري مضطر إىل امليتة وسائر احملرمات
 يرى أن   اعلى أن اإلمام مالكً    اإلمام مالك يف أنه يقدم مال الغري يف حالة االضطرار،         _ رمحه اهللا   _ وقد وافق ابن حزم     

  .له ذلك يف حالة أنه مل خيف أن جيعل سارقاً فيحكم عليه حينئذ بالقطع
  .١٥/٣٥٧، االستذكار٨/٦٧احمللى: ينظر



 ٢٤٢

، فإذا وجده عاد احلالل من ذلك حراماً كما كان           أيضاً حىت جيد حالالً    م احملر أن يتزود من  
  .عند ارتفاع الضرورة

أهل العلم على أن املضطر له أن يأكل من امليتة ما يسد رمقه وميسك حياتـه،                مجهور  و
  .وعلى أنه حيرم عليه ما زاد على الشبع

الرمق، هل له أن يشبع من امليتة أو ليس له جماوزة ما يسد به              : واختلفوا يف نفس الشبع     
ويأمن معه املوت؟ على أنه ال خالف يف أنه إذا كانت ااعة عامة ومستمرة جاز الشبع من                 

  )١(.امليتة وحنوها من سائر احملظورات
  

 يف أن للمضطر أن يشبع ويتزود من احملرم ا اإلمام مالكً  _رمحه اهللا   _ وقد وافق ابن حزم     
  )٢(.الذي اضطر إليه

والتزود خوف أن يكون     أنه قد جيب عليه ذلك األكل        _رمحه اهللا   _ بل يرى ابن حزم     
 وهذا أكـرب    ، بذلك ويكون قاتل نفس حمرمة      اهللا   ينفسه، فيعص ل  قاتالً  ذلك املمتنع من 

#)  Ÿωuρ:الكبائر بعد الشرك، حيث يقول تعـاىل       þθè=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïmu‘ 

٣(اآلية( .  
  

  )٤(:_رمحه اهللا _ ضرورة عند ابن حزم مسائل متعلقة بال

  
فإن خشي الـضعف    ، حد الضرورة أن يبقى يوما وليلة ال جيد فيها ما يأكل أو يشرب             .١

 أو قطع به عن طريقه وشغله، حل لـه األكـل            ،املؤذي الذي إن متادى أدى إىل املوت      

                                                 
  .١/٨٦، أضواء البيان للشنقيطي١/٨٨أحكام القرآن البن العريب : ينظر)  ١(
 بأن الضرورة تقدر بقدرها، وأن عليه أن يأكل ما يسد به الرمق فقط، يف حـني أن                   يرون كثر من أهل العلم   األو) ٢(

يرى أن احملرم قد صار حالالً يف وقت الضرورة، حىت جيد احلالل، وأن التحرمي ارتفـع                _ رمحه اهللا   _ اإلمام ابن حزم    
  .رورةعندما وجدت الض

، األشـباه والنظـائر للـسيوطي       ١/٨٨، أحكام القرآن البن العـريب       ١٥/٣٥٢االستذكار البن عبد الرب     :  ينظر يف 
  . ١/٨٦، أضواء البيان للشنقيطي١٠٧شباه والنظائر البن جنيم ص، األ١٧٣ص

  .٢٩سورة النساء من اآلية )  ٣(
  .٦٨، ٨/٦٧احمللى: ينظر)  ٤(



 ٢٤٣

 والشرب فيما يدفع به عن نفسه املوت باجلوع أو العطش، وذلك لتحـرمي الـنيب                
 )١(.لوصال يوما وليلةا
 أو أنواعا فيأكل     إن وجد منها نوعني    ، ال فضل لبعضها على بعض     ،كل احملرمات سواء   .٢

  .ما شاء منها
 ألن؛  وال للمحل يف احلرم ما دام جيد شيئا من هذه احملرمات           ،ال حيل للمحرم قتل الصيد     .٣

فلـيس  ، اللحللبل هو واجد    ،  غري مضطر معها   ، وامليتة والدم وغري ذلك    واجد اخلرتير 
  )٢(. ال جيد غريه فيحل له حينئذأنمضطرا إىل الصيد إال 

، ألن الذكاة إخراج حلكم احليوان من التحرمي بكونه ميتـة إىل             يف امليتة  ال معىن للتذكية   .٤
فالتذكية ال مدخل   ؛  من احليوان فهو ميتة    وكل ما حرمه اهللا     ، التحليل بكونه مذكّى  

 . هلا يف امليتة
حملرمات عند الضرورة،  ملن كان يف طريق بغي علـى املـسلمني، أو              ال حيل شيء من ا     .٥

ا من حق، بل كل ذلك حرام عليه، فإن مل جيد ما يأكل فليتب ممـا هـو فيـه،                    ممتنع
وليمسك عن البغي، وليأكل حينئذ وليشرب مما اضطر إليه حالالً له، فإن مل يفعل فهو               

  .عاص هللا تعاىل فاسق آكل حرام
  

   أدلة الضابط 
  

الـضرورات تبـيح    "ميكن االستدالل هلـذا الـضابط بأدلـة القاعـدة املـشهورة             
  :وأمهها"احملظورات

                                                 
بارية، ختتلف باختالف حاالت األفراد، ومدى احتماهلم وقواهم البدنية، فاملنـاط يف            ال شك أن هذه األمور اعت     )  ١(

  .أمثال ذلك هو احلرج الذي بلغ درجة الضرورة
  .٤٤٦رفع احلرج يف الشريعة اِإلسالمية، ليعقوب الباحسني ص: ينظر

  يتة أم صيد احلرم؟ أكل امل: ةر أيهما يقدم عند الضروأكل امليتة وصيد احلرم،اختلف العلماء يف )  ٢(
، إىل تقدمي امليتة على صيد احلرم، واستدل اجلمهور على ذلك           _رمحه اهللا   _  كما هو رأي ابن حزم       ،ذهب اجلمهور ف

و ويكون ميتة، فيترك عند وجود امليتة، ألن الصيد للمحرم يشاركها يف اسم امليتـة، ويزيـد                 غبأن ذكاة احملرم للصيد ل    
 واحتجوا أيضاً بأن حل أكل امليتة عند الضرورة منصوص عليه، وإباحة الصيد للضرورة              حبرمة االصطياد وحرمة القتل،   

  . جمتهد فيها، واملنصوص عليه أوىل
  .١/٩٠، أضواء البيان٣/١٦٠شرح العمدة البن تيمية: ينظر



 ٢٤٤

% :  ô‰sقوله  .١ uρ Ÿ≅ ¢Ásù Ν ä3 s9 $̈Β tΠ § ym öΝ ä3 ø‹ n=tæ ωÎ) $tΒ óΟ è?ö‘ Ì äÜ ôÊ $# Ïµ ø‹ s9 Î) 3 ١(اآلية(.  

، ص ومل خيص  مفعم، حترميه عند الضرورة   أسقط حترمي ما فصل      أن اهللا   : وجه الداللة 
  )٢ (.فال جيوز ختصيص شيء من ذلك

 

⎯:   Çقولـــه  .٢ yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘  

٣(.اآلية(  

ــه  .٣ ⎯:  Çقول yϑsù § äÜ ôÊ $# ’ Îû >π |ÁuΚøƒ xΧ u ö xî 7#ÏΡ$yftGãΒ 5Ο øO \b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘  

  )٤(.اآلية

⎯:  Çقوله  .٤ yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã ¨βÎ* sù š−/ u‘ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘   ٥(.اآلية(  

⎯:  Çقوله  .٥ yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã  χÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘   ٦(.اآلية(  

  
  )٧( فروع على الضابط

  

  .جواز شرب اخلمر وأكل حلم اخلرتير عند الضرورة .١
  )٨(. شرب أبوال اإلبل عند ضرورة التداويجواز .٢
  . بشرط عدم وجود غريه من احملرمات،جواز أكل صيد احلرم عند الضرورة .٣

                                                 
  .١١٩سورة األنعام من اآلية )  ١(
  .٨/٦٦احمللى: ينظر)  ٢(
  .١٧٣سورة البقرة من اآلية)  ٣(
  .٣ة املائدة من اآليةسور)  ٤(
  .١٤٥سورة األنعام من اآلية)  ٥(
  .١١٥سورة النحل من اآلية)  ٦(
  .٦٧، ٨/٦٦احمللى: ينظر)  ٧(
. ومن ذلك بول اإلبـل    _ رمحه اهللا   _ وقد مر معنا يف ضوابط كتاب الطهارة أن البول كله حرام عند ابن حزم               )  ٨(

  .من هذا البحث) ١٠٨(ينظر ص



 ٢٤٥

  .حلم السباع أو الطيور ذات املخالب أو احلشرات عند الضرورةجواز أكل  .٤
  . عند الضرورةجواز أكل امليتة أو الدم وكل ما حرم اهللا  .٥
 . وذلك عند الضرورة،ى أيضاً عن قتله بقتله وما جواز أكل كل ما أمر  .٦

  
  املستثنيات

  
  )١(:أمرين من هذا الضابط _رمحه اهللا _ استثىن اإلمام ابن حزم 

  
 .فال حيل غري ذلك، حلوم بين آدم، وذلك لألمر مبواراا أكل  .١
  
كل ما يقتل من السموم وغريها، وذلك ألن احملرمات إمنا أبيحت خوف املوت أو              أكل   .٢

 مما يقتل استعجال للموت، وذلك ال حيل لقـول اهللا           اكل السموم وغريه  الضرر، ويف أ  

:  Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïmu‘ ٢(اآلية(.  

                                                 
  .٨/٦٧احمللى: ينظر)  ١(
  .٢٩سورة النساء من اآلية )  ٢(



 ٢٤٦

 )١(. فهو حالل،كل ما تغذى من احليوان املباح أكله باحملرمات. ٣
  

  معىن الضابط
  

 إىل أن أكل    _رمحه اهللا   _ ري فيها ابن حزم     هذه الكلية من ضوابط كتاب األطعمة، ويش      
 . ال يغري من احلكم يف جواز أكله كحيوان مباح،احليوان املباح لشيء من احملرمات

كما أنه ال يشترط عنده أن حيبس ذلك احليوان عدداً من األيام، ألن ما تغذى به صـار                  
   )٢ (. ما ينبت على الزبلحلماً من حلمه، ولو حرم من أجل ذلك؛  حلَرم من الثمار والزرع،

  

  أدلة الضابط 
  
 على هذا الضابط كعادته دائما وانطالقاً من ظاهريتـه؛ بعـدم            _رمحه اهللا   _ يستدل   .١

وجود نص صحيح يدل على حرمة احليوان املباح الذي أكل من احملرمات حاشا ما جاء               
   )٣(.يف اجلاللة

 فاألحكام ،االسم على ذلك    امسه بطل حكمه الذي علق    إن احلرام إذا استحالت صفاته و      .٢
  )٤( . املنصوصة عليهااألحكام بطلت تلك األمساء فإذا بطلت تلك األمساء،على مرتبة 

  

  فروع على الضابط
  

                                                 
  .٨/٦٩احمللى)  ١(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٢(
  .هي البعر، فاستعري و وضع موضع العذرة: هو احليوان الذي يأكل اجللَّّة و العذرة، واجللَّة: اجلاللة لغة)  ٣(

اإلبل وغري اإلبل من ذوات األربع خاصة، وال        هي اليت تأكل العذرة من      _ رمحه اهللا   _ واصطالحاً كما يرى ابن حزم      
  .وإن كانت تأكل العذرة، جاللة : يسمى الدجاج  وال الطري عنده

  .٩٠٠، القاموس احمليط ص٢/٣٣٦، لسان العرب١/٢٨١النهاية ،٨/٥٣احمللى: ينظر
  .٧٣، ٨/٦٩احمللى: ينظر) ٤(

  .٨/٧٣احمللى : ينظر. م هبا وتغري األحكام بتغريهاحول األمساء وتعلق األحكا_ رمحه اهللا _  وهناك كالم البن حزم 



 ٢٤٧

   )١(.لو أن جدياً أُرضع لنب خرتيرة، لكان أكله حالالً .١
  )٢(.الدجاج والبط املطلق لو تغذى من احملرمات حىت لو كان من القذر جلاز أكله .٢
احملرمات سـوى اجلاللـة،     باحليوانات املباحة ذوات األربع الىت تتغذى       نتفاع ب الجواز ا  .٣

  )٣(.وذلك بأكلها أو شرب لبنها أو ركوهبا
وتعلف علفًا يدخل فيـه الـدم عنـصرا    م الدواجن اليت ترىب يف املزارع جواز أكل حلو   .٤

  )٤(.أساسيا يف تغذيتها
  

  )٥( املستثنيات
  

حيل أكل حلومها وال شرب      من هذا الضابط اجلاللة، فال        _رمحه اهللا _ استثىن ابن حزم    
 فإذا قطـع عنـها      ،كما ال حيل ركوهبا أيضاً    ، ألنه منها وبعضها  ؛ ألباا وال ما تصرف منها    

  .أكلها فانقطع عنها االسم، حل كل ما مضى
 ى عـن    أن رسول اهللا     :  رضي اهللا عنهما    ما جاء عن ابن عمر     :الدليل على ذلك  

  )٧(.وعن اجلاللة يف اإلبل أن يركب عليها أو يشرب من ألباا. )٦(لة وألبااأكل اجلال

                                                 
  .٨/٦٩احمللى: ينظر) ١(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٢(

وقد صح  : " ويقول. وإن كانت تأكل العذرة   ، جاللة  : _ رمحه اهللا   _ وال الطري عند ابن حزم      ،  ال يسمى الدجاج    
  .٨/٥٣ احمللى:ينظر."  حتليل الدجاج وإن كان يأكل القذرعن أيب موسى 

  .٨/٦٩احمللى: ينظر)  ٣(
، وهو عبارة عـن سـؤال ورد يف         _رمحه اهللا   _ هذا الفرع معاصر ويستقيم مع  الضابط الذي ذكره ابن حزم            ) ٤(

  ).٢٢٥فتاوى مصطفى الزرقا ص: ينظر.(_رمحه اهللا _ فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا 
  .٨/٦٩احمللى: ينظر)  ٥(
  ).٣٧٨٥(باب النهي عن أكل اجلاللة وألباا، _ ٢٥األطعمة، كتاب _ ٢١سنن أيب داود، )  ٦(

 ).١٨٢٤(باب ما جاء يف أكل حلوم اجلاللة وألباا، _ ٢٤كتاب األطعمة، _ ٢٣سنن الترمذي، 
 ).٣١٨٩(باب النهي عن حلوم اجلاللة، _ ١١كتاب الذبائح، _ ٢٧سنن ابن ماجه، 

  .صححه األلبايناحلديث و
  ).٣٧٨٧(باب النهي عن أكل اجلاللة وألباا، _ ٢٥ كتاب األطعمة، _٢١سنن أيب داود، )  ٧(

 . حسن صحيح:وقال عنه األلباين



 ٢٤٨

  )١(. فهو حالل كله كيفما وجد،ما سكن جوف املاء وال يعيش إال فيه.  ٤
  

  معىن الضابط
  

هذا الضابط يشري إىل أن كل حيوان يعيش يف املاء وال يعيش يف غريه، فإنه حيل أكلـه                  
 لضابط يقول به اجلمهور من أهل العلم  وخالف احلنفية فقـالوا           على أي هيئة وجد، وهذا ا     

 )٢(. وحرموا أيضاً السمك الطايف،كل ما يف البحر حمرم األكل إال السمك
يقولون هبذا الضابط، إال أنك ستجد االخـتالف يف  وإن كانوا واجلمهور من أهل العلم     

عتربه من املائيات، واختلفوا يف  عليه، فمنهم من جيوز أكل التمساح ومنهم من ال ي   اتالتفريع
فمن ،   فيها السلحفاة وهكذا، وكل ذلك مبين على االختالف يف وجود وصف املائية املطلقة           

أحلقها باحليوانات املائية قال جبواز أكلها مطلقاً، ومن أحلقها باحليوانات الربية قـال بعـدم               
  .جواز أكلها إال بالذكاة

 ما يعيش يف املاء ويف الرب معاً، فال حيل          _محه اهللا   ر_ وخيرج هبذا الضابط عند ابن حزم       
   )٤(.، ألنه من صيد الرب ودوابه وإن قتله احملرم جزاه)٣(أكله إال بذكاة كالسلحفاة وكلب املاء

  

                                                 
  .٨/٣٧احمللى: ينظر)  ١(
، مغـين   ١/٤٥٥، املهـذب  ٢/٣٧٩، حاشـية الدسـوقي    ٢/٩١١، بداية اتهـد   ٦/١٧٣بدائع الصنائع : ينظر)  ٢(

  .١٠٦يمان صشيخنا الدكتور ناصر امل احلنبلي ل، الكليات الفقهية يف املذهب١٣/٢٩٩، املغين٦/١٤٦احملتاج
هو القندس ويسمى أيضاً ثعلب املاء، ومسي قدمياً القُضاعة، وهو حيوان معروف من القوارض املائية،               : كلب املاء )  ٣(

 وقد يلتبس يف امسـه      ،يداه أطول من رجليه، وله ذنب قوي مفلطح وغشاء بني أصابع رجليه يستعني به على السباحة               
  .االسم الذي يعرف به مسك القرشوهو  ، كلب البحرمع
   .٨٦، ٣١، معجم احليوان ص٢/١٣٤حياة احليوان: ينظر

أيضاً ضمن احليوانات اليت تسكن جوف املاء وال تعيش إال فيه، فصار لـه              _ رمحه اهللا   _ وقد ذكره اإلمام ابن حزم      
   !!قوالن يف كلب املاء ال أعلم ما الذي رجحه

  .٤١،  ٨/٣٧ينظراحمللى
  .٨/٤١احمللى: ينظر)  ٤(



 ٢٤٩

  
  أدلة الضابط 

  

ــه  .١ # : $tΒuρ “ÈθtGó¡o„ Èβقولـ t óst7 ø9 $# # x‹≈ yδ Ò>õ‹tã ÔN# t èù Ô Í←!$y™ … çµ ç/# u Ÿ° # x‹≈ yδuρ ìxù=ÏΒ 

Ól% y` é& ( ⎯ ÏΒuρ 9e≅ ä. tβθè=à2ù's? $Vϑóss9 $wƒ Ì sÛ tβθã_Ì ÷‚tFó¡n@uρ Zπ uŠ ù=Ïm $yγ tΡθÝ¡t6 ù=s? ( “t s?uρ y7 ù=à ø9 $# 

ÏµŠ Ïù t Åz# uθtΒ (#θäótGö; tGÏ9 ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù öΝ ä3 ¯=yès9 uρ šχρã à6 ô±n@ ∩⊇⊄∪ ١(اآلية(. 

 
≅¨  : قوله    .٢ Ïmé& öΝ ä3 s9 ß‰ø‹ |¹ Ì óst7 ø9 $# … çµ ãΒ$yèsÛ uρ $Yè≈ tFtΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$ §‹ ¡¡=Ï9 uρ ( tΠ Ìh ãmuρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ 

ß‰ø‹ |¹ Îh y9ø9 $# $tΒ óΟ çFøΒßŠ $YΒã ãm 3 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ü”Ï% ©! $# Ïµ øŠ s9 Î) šχρç |³ øt éB ∩®∉∪ ٢(اآلية(. 

، ومل خيـص شـيئا مـن        ها كل حيوان املاء    في عم  أن اهللا    :نيتوجه الداللة من اآلي   
  )٣(.شيء

 
  )٤(".هو الطهور ماؤه احلل ميتته ": عن البحرقوله  .٣

 يف البحر فال حيتاج إىل     ل ميتته، فكل ما ال يعيش إال       احل العموم يف قوله    : وجه الداللة 
  .ذكاة، وجيوز أكله ميتاً

  
  

                                                 
  .١٢سورة فاطر اآلية)  ١(
  . ٩٦سورة املائدة اآلية)  ٢(
  .٨/٣٧احمللى: ينظر)  ٣(
  ).٨٣(باب الوضوء مباء البحر، _ ٤١كتاب الطهارة ، _ ١سنن أيب داود، )  ٤(

 ).٦٩(باب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور، _ ٥٢كتاب الطهارة، _ ١سنن الترمذي، 
 ).٥٩(باب ماء البحر ، _ ٤٧كتاب الطهارة،_ ١ائي، سنن النس

 ).٣٨٨(،)٣٨٧(،)٣٨٦(باب الوضوء مباء البحر، _ ٣٨كتاب الطهارة، _ ١سنن ابن ماجه، 
 .صححه األلبايناحلديث و



 ٢٥٠

  
  )١( فروع على الضابط

  
١. السمك الطايف، ومن ذلك  أو مات يف املاء،ا مث ماتحيل أكل السمك سواء أخذ حي. 
وغري ذلك من احليوانات اليت هلا      ، )٣(أو ما يسمى بإنسان املاء    ، )٢( املاء جواز أكل خرتير    .٢

 .نفس االسم يف الرب
 .لو كان الذي قتله ال حتل ذبيحته جواز أكل ما يعيش يف جوف املاء و .٣

                                                 
  .٨/٣٧احمللى: ينظر)  ١(
 تسميه بذلك ألـا ال  أن العرب ال  بذلك  يعين  . أنتم تسمونه خرتيراً  : عنه فقال _ رمحه اهللا   _ سئل اإلمام مالك    )  ٢(

  . تعرف يف البحر خرتيراً
 وهو حيوان يف البحر ينجي الغريق وميكنه من ظهره ليستعني به على السباحة ومن طبعه اإلنس                 ،واملشهور أنه الدلفني  

  .بالناس وخاصة الصبيان
  .٤٩، معجم احليوان ص١/٣٢٣حياة احليوان : ينظر

وذكر الدمريي يف حياة احليوان أنه يشبه اإلنسان        . ن أصله الفقمة  إر وقيل   جاء يف معجم احليوان باسم شيخ البح      )  ٣(
  . إال أن له ذنباً، ولعل ذلك من األساطري اليت نقلت إلينا

يف ذكرهم ملثل هذه احليوانات األسطورية، وذلك ألن الفقهاء كـانوا أمـام             _  رمحهم اهللا   _ وال جمال لنقد الفقهاء     
حمتملة ال ميكن اجلزم بتكذيبها، فواجبهم أن يقرروا هلا احلكم بناء على            وهي  ون والرحالة،   أخبار ووقائع يرويها الصياد   
  .تقدير صحتها االحتمالية

  .٥/١٢٩، املوسوعة الكويتية١٦١، معجم احليوان ص٤٤حياة احليوان ص: ينظر



 ٢٥١

  )١(. بقتله فال ذكاة لهكل ما أمر . ٥
  

  معىن الضابط
  

 بقتله   أن كل ما أمر    _هللا  رمحه ا _  حيث بين    ،هذه الكلية من ضوابط كتاب األطعمة     
من احليوانات فال حيل أكله حبال، ألن الذكاة ال تنفع فيه، فإذا صح األمر بقتل حيوان مـا،                  

 .فهو بالضرورة دليل على حرمة أكله
  

  أدلة الضابط 
  
 لقوله  ،)٢(أن الشارع اعترب ما جاز قتله من الفواسق، فصح أن فيها فسقاً، والفسق حمرم              .١

ــاىل ≅  :تع è% Hω ß‰É` r& ’ Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’ n<Î) $·Β§ pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµ ßϑyèôÜ tƒ HωÎ) βr& šχθä3 tƒ 

ºπ tGøŠ tΒ ÷ρr& $YΒyŠ % ·nθà ó¡̈Β ÷ρr& zΝ óss9 9ƒ Í”∴ Åz … çµ ¯ΡÎ* sù ê[ ô_Í‘ ÷ρr& $̧) ó¡Ïù ¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯ Ïµ Î/ 4 

٣(.اآلية( 
 
 قتلها، كما ال حيل قتل كـل مـا           ى عن إضاعة املال، فلو جاز أكلها ملا حل         ألنه   .٢

 )٤ (.يؤكل من األنعام وغريها
  

  فروع على الضابط
  

                                                 
  .٨/٤٦احمللى)  ١(

  ".لهوحيرم ما ندب قت : "حيث قال: ٨/١٥٣وينظر قريبا منه، اية احملتاج
  .٨/٤٦احمللى: ينظر)  ٢(
  .١٤٥سورة األنعام اآلية)  ٣(
  .٨/٤٦احمللى: ينظر)  ٤(



 ٢٥٢

  ) ١(.حترمي أكل حلم الكالب، لألمر الذي جاء بقتلها .١
 الذي جاء بقتلها و الفواسق هي العقرب والفـأرة واحلـدأَة           حترمي أكل الفواسق  لألمر     .٢

   )٢(.والغراب والكلب العقور
  )٣(. حترمي أكل الوزغ .٣

                                                 
                    .٨/٤٣احمللى: ينظر)  ١(

 بقتل الكالب، حىت إن املرأة تقدم من الباديـة بكلبـها            أمرنا رسول اهللا    : قالأنه   ملا جاء عن جابر بن عبداهللا       
  ".عليكم باألسود البهيم ذي النقطتني، فإنه شيطان": وقال.  عن قتلهافتقتله، مث ى النيب 

  ).١٥٧٢(باب األمر بقتل الكالب، برقم_ ١٠كتاب املساقاة، _ ٢٢صحيح مسلم، 
 وأمر بقتلها مجيعاً، مث ى      ،ا من اقتنائها مجيعاً   وعندي أن النهي أوالً كان عام     : " _ رمحه اهللا   _ يقول القاضي عياض    

  "االقتناء يف مجيعها إال املستثىنعن قتل ما عدا األسود ومنع 
  .٥/٢٤٢شرح مسلم للقاضي عياض : ينظر

  .٨/٤٦احمللى: ينظر)  ٢(
باب ما يقتل احملرم من الدواب،برقم      _ ٧كتاب جزاء الصيد،    _ ٢٨صحيح البخاري،   :  يف قتل الفواسق بوينظر األمر   

)١٨٢٩(.  
). ١١٩٨( من الدواب يف احلل واحلرم، برقم      باب ما يندب للمحرم وغريه قتله     _ ٩كتاب احلج، _ ١٥صحيح مسلم،   

  .وجاء بألفاظ أخرى ذكر احلية
  . مثل عنبة مجعها عنب،اجلمع حدأْو ،طائر من اجلوارح يصيد اجلرذان: واحلدأَة
  .٢٧١، معجم احليوان ص٣/٧٢، لسان العرب١/٨٧، الصحاح١/٣٤٢النهاية: ينظر

الفهد وما أشبهها، ومساهـا     وقتل ويفترس، كاألسد والنمر والذئب      هو كل سبع يعقر، أي جيرح وي      : والكلب العقور 
  . والعقور من أبنية املبالغة،كلباً الشتراكها يف السبعية

 .٧/٢٤٩، تاج العروس٩/٣١٤، لسان العرب٢/٢٣٦النهاية: ينظر
  .٨/٤٩احمللى: ينظر)  ٣(

غَان، وهي من جنس الزواحف، تعرف أيضاً       مجع وزغة، وهي املعروفة بسام أبرص، وجتمع على أوزاغ و وز          : والوزغ  
  .بالبرص ولعل األخري لفظه غري فصيحة

  .١١٣معجم احليوان ص ،١٠٢٩، املعجم الوسيط ص٣٣٩، املصباح املنري ص٢/٨٤٦النهاية: ينظر
  . بقتل الوزغ  ومساه فويسقاأمر رسول اهللا :  قالوقد جاء عن سعد بن أىب وقاص 

  ._ عليه السالم_  أنه كان ينفخ على إبراهيم: واللفظ ملسلم، ويف البخاري
 ، واتخذَ اللَّه إِبـراهيم خلـيالً      : باب قول اهللا تعاىل   _ ٨كتاب أحاديث األنبياء،    _ ٦٠صحيح البخاري،   : ينظر
  ).٣٣٥٩(برقم

 ).٢٢٣٨(ل الوزغ،برقمتباب استحباب ق_ ٣٨كتاب السالم، _ ٣٩صحيح مسلم، 



 ٢٥٣

  )١(. عن قتله فال حيل أكله كل ما ى .٦
  

  معىن الضابط
 

ابقة يف النتيجة، وهـي     هذه الكلية من ضوابط كتاب األطعمة، وتشترك مع الكلية الس         
، وعبارة الضابط واضحة، حيث تفيد حرمة أكل كل ما ى الشارع عن قتله              حرمة األكل 
  .من احليوانات

  
  أدلة الضابط 

  
 )٢(.ال جيوز أكلهفوز فيه الذكاة، ألن ما ال حيل قتله ال جت �

  
  فروع على الضابط

  
  _عن قتله، وأهم الفروع الـيت ذكرهـا        يندرج حتت هذا الضابط كل حيوان ى        

   :_رمحه اهللا 
  

١. در٣(. للنهي الذي جاء عن قتلها،حيرم أكل النمل والنحل واهلدهد والص( 
                                                 

،الكليات الفقهيـة يف    ١٥٤،  ٣/١٤٩، شرح العمدة البن تيمية    ٨/١٥٤اية احملتاج   : ، وينظر  ٥٥ ، ٨/٤٨احمللى)  ١(
  .٤٨مليمان صشيخنا الدكتور ناصر ااملذهب احلنبلي ل

  .٨/٤٨احمللى: ينظر)  ٢(
ألن النهي عنـه يقتـضي شـرفه وكرامتـه، وذلـك يوجـب              : ويعلل شيخ اإلسالم ابن تيمية حلرمة األكل بقوله       

  ).١٥٤، ٣/١٤٩شرح العمدة البن تيمية:  ينظر(.كرامته
  .٨/٤٨احمللى: ينظر) ٣(

  :وينظر النهي عن ذلك
  ).٥٢٦٧(باب يف قتل الذر، _ ١٧٦كتاب األدب، _ ٣٥سنن أيب داود، 
 ).٣٢٢٤(باب ما ينهى عن قتله، _ ١٠كتاب الصيد، _ ٢٨سنن ابن ماجه، 

  =            ).٢٤٩٠(اإلرواء برقم: واحلديث صححه األلباين، ينظر



 ٢٥٤

  )١(.حيرم أكل الضفدع، للنهي الذي جاء عن قتلها .٢
 )٢(.م األكل من صيد احلرم حىت ولو ذكي حير .٣

                                                                                                                                               
نه طائر أَبقع ضخم    إوقيل  . طائر ومجعه صردان، وهو فوق العصفور، يصيد صغار احلشرات ورمبا العصافري          : والصرد= 

  .  ضخم املنقار،الرأْس يكون يف الشجر، نصفه أَبيض ونصفه أَسود
     درى الشارع عن قتل الصهمن صوته و      _  كما يقال _  وقد ن رطَّيه، فنـه    َألنَّ العرب كانت تصخيتتشاَءم بصوته وش 

  .عن قتله رداً للطِّيرة
  .٢٢٧، معجم احليوان ص١/٤١٠،حياة احليوان ٧/٣٢٠، لسان العرب١/٤٢٣، الصحاح٢/٢٢النهاية: ينظر

  .٨/٤٩احمللى: ينظر)  ١(
 .عن قتلها  فنهاه النيب ، عن ضفدع جيعلها يف دواءا سأل النيب طبيبوذلك ملا جاء أن 

  .، واللفظ له)٥٢٦٩(باب يف قتل الضفدع، برقم_ ١٧٧كتاب األدب، _ ٣٥ن أيب داود، سن: ينظر
 ).٤٣٥٥(باب الضفدع، _ ٣٦كتاب الصيد والذبائح، _ ٤٣سنن النسائي، 

  ).٣٢٢٣(باب ما ينهى عن قتله، _ ١٠كتاب الصيد، _ ٢٨سنن ابن ماجه، 
  .١٤٣/ ٨اإلرواء : واحلديث صححه األلباين، ينظر

  .٨/٥٥احمللى: ينظر)  ٢(



 ٢٥٥

  )١(.ال حيل أكل ما ذبح أو حنر لغري اهللا. ٧
  

  معىن الضابط
  

 حالـة مـن     _رمحـه اهللا    _ هذا الضابط من ضوابط كتاب األطعمة، والذي يبني فيه          
احلاالت اليت ال حيل فيها أكل ما ذبح أو حنر من البهائم، وهي احلالة اليت يكون فيها التوجه                  

يذكر، ويـدخل    ذكر مع الذبح أو النحر اسم اهللا تعاىل أو مل            ، سواء الذبح لغري اهللا    يف  
 )٢(. ما ذكي من الصيد لغريه أيضاً يف هذا الضابط

 مع أن العبارة من أول نظرة ال تعدو أن تكـون مـسألة مـن    _ واعتربته من الضوابط  
 ا  حتـت هـذ    _رمحـه اهللا    _  للفروع اليت أدرجها ابن حزم       انظروذلك   _ املسائل الفقهية 

  . إن شاء اهللا تعاىليتبنيكما س ،كم الكلي العاماحل
  

  أدلة الضابط 
  

≅  : قولــــه  .١ è% Hω ß‰É` r& ’ Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’ n<Î) $·Β§ pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµ ßϑyèôÜ tƒ HωÎ) βr& 

šχθä3 tƒ ºπ tGøŠ tΒ ÷ρr& $YΒyŠ % ·nθà ó¡̈Β ÷ρr& zΝ óss9 9ƒ Í”∴ Åz … çµ ¯ΡÎ* sù ê[ ô_Í‘ ÷ρr& $̧) ó¡Ïù ¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 

«!$# ⎯ Ïµ Î/ 4 Ç⎯ yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã ¨βÎ* sù š−/ u‘ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊆∈∪ ٣(اآلية( .  

(̧$ & ÷ρr: فالشاهد يف قوله تعاىل    ó¡Ïù ¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯ Ïµ Î/ 4 Çاآلية . من احملرمات مـا     حيث عد 

  )٤(. عليه أو مل يذكر، ذحبه مسلم أو كتايبكر اسم اهللا ، سواء ذذبح لغري اهللا 
 

                                                 
  .٨/٥٤احمللى )  ١(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٢(
  .١٤٥سورة األنعام اآلية)  ٣(
  .٨/٥٤احمللى : ينظر)  ٤(



 ٢٥٦

  )١(".لعن اهللا من ذبح لغري اهللا : "قوله  .٢
  

  فروع على الضابط
  

 _رمحـه اهللا    _ يندرج حتت هذا الضابط الكثري من األمثلة والفروع، وأهم ما ذكـره             
  :الفروع اآلتية

  
 فال تؤكل ذبيحته، أما إن أتى باسم        ،إذا أهل الكتايب بغري اهللا أو مل يذكر اسم اهللا أصالً           .١

 )٢(.اهللا فال يباىل بنيته اخلبيثة
 )٣(.ال حيل أكل ما ذبح أو حنر فخراً أو مباهاةً، وذلك على اعتبار أنه إهالل لغري اهللا به .٢
 وتكون ميتة، ألنه ال جيوز أن يعصي يريـد          ،ذبيحة السارق والغاصب واملتعدي ال حتل      .٣

  )٤(.بذلك وجه اهللا
 )٥(.شيئاً من الفواسق ، لكان مما أهل لغري اهللا به، فال جيوز أكلهلو ذبح  .٤

                                                 
  ).١٩٧٨( باب حترمي الذبح لغري اهللا ولعن فاعله، _٨، األضاحيكتاب _ ٣٥صحيح مسلم، )  ١(
  .٩٨ ،٨/٥٤احمللى : ينظر)  ٢(
  .٨/٥٨احمللى : ينظر)  ٣(
  .٥٩ ،٥٧/ ٨احمللى : رينظ)  ٤(

، وذبائحهم وحنائرهم مما أهل لغري اهللا       ألن هؤالء بال شك ممن ذبح لغري اهللا         : "ذلك بقوله _ رمحه اهللا   _ وقد علل   
تعاىل به بيقني، إذ ال جيوز البتة، أن يعصي أحد يريد بذلك وجه اهللا تعاىل، وهؤالء عصاة هللا تعاىل بال شك، خمـالفون     

  هـ.أ."ح نفسه، ويف ذلك العقر نفسهألمره يف ذلك الذب
  .٨/٤٦احمللى : ينظر)  ٥(



 ٢٥٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . التذكية والصيدكتايبالضوابط الفقهية من : بحث الثاينامل

  
  

    



 ٢٥٨

  )١(.كل ما أر الدم يف املتمكن منه فهو ذكاة .١
  

  )٢(معىن الضابط
  

ة والصب بكثرة، حيث شـبه      هو اإلسال : من أرت الدم أي أسلته، واإلار     : إار الدم 
 )٣(.خروج الدم من موضع الذبح جبري املاء يف النهر

 وبأي  ،وهذه الكلية تفيد أن كل ما أدى وساعد على إار الدم من حمل الذكاة الشرعي              
  .اليت حيل هبا اللحموطريقة كانت، فإن له حكم الذكاة 

 ،من حيوان الرب إال بذكاة     أكل شيء مما حيل أكله       _رمحه اهللا   _ وال حيل عند ابن حزم      
  :التذكية عنده قسمان فحاشا اجلراد، 

  .قسم يف مقدور عليه متمكن منه �
  .قسم يف غري املقدور عليه أو غري املتمكن منه �

  
  :  وتذكية املقدور عليه املتمكن منه، تكون بأمرين ال ثالث هلما

  .   يف احللق وقطع يكون املوت يف أثره إما شق �
  .صدر يكون املوت يف أثره  يف ال)٤(وإما حنر �

  . سواء يف ذلك كله ما قدر عليه من الصيد الشارد أو من غري الصيد
  

ن منه، وذكر اسم اهللا عليـه،         يف املتمك   _رمحه اهللا   _ فكل ما أر الدم عند ابن حزم        
  . يف ذلك أكان ذحباً أو حنراً، فهو ذكاة حيل هبا األكلسواء

                                                 
  .٨/٨١احمللى )  ١(
  .٨١، ٧٨/ ٨احمللى: ينظر)   ٢(
  .٣٠٣، ١٤/٣٠٢، لسان العرب١/٦٧٤، الصحاح٢/٨١٠النهاية : ينظر)  ٣(
: ه ينحـره نحـراً    هو موضع القالدة منه، ونحر    : حنر الصدر أعاله، وقيل   : الصدر، واجلمع نحور، وقيل   : النحر)  ٤(

  .طعنه يف منحره حيث يبدو احللقوم من أعلى الصدر: أصاب حنره، ونحر البعري ينحره حنْراً
  .٧/٥١٠، تاج العروس٤٤٦، القاموس احمليط ص١٤/٦٨لسان العرب: ينظر



 ٢٥٩

 )١(قة اليت فيها إكمال الذبح هو أن يقطع الودجـان         وقد اتفق أهل العلم على أن الطري      
  )٢(.واملريء وهذا ما ال خالف فيه من أحد، واحللقوم

  
  أدلة الضابط 

  

 : ωÎ) $tΒ ÷Λقوله  .١ ä⎢ øŠ ©. sŒ  ٣(اآلية(.  

فيما متكـن منـه،       بالذبح والنحر  أن الذكاة هي الشق، وقد أمر النيب        : وجه الداللة 
     ه  فوجب أن ال يتعدى ما حد  ،           فصح أن كل ذبح وكل شق قال به أحد من العلماء

  )٤(.فهو ذكاة

  
 ،ىإننا نلقى العدو غدا وليس معنا مد      : قلت للنيب   :   قال   )٥(عن رافع بن خديج    .٢

  )٦(". ما مل يكن سن وال ظفرما أر الدم وذكر اسم اهللا فكلوا: "  فقال 
ك مـع   لدم، فكل ما أدى إىل ذل      ما أر ا   العموم يف قوله    :  من احلديث  ووجه الداللة 
  . حيل أكله هبانيوا، فهو ذكاة للح ذكر اسم اهللا

  

                                                 
ن الرأس إىل السحر،    أما عرقان متصالن م   : هي ما أحاط بالعنق من العروق اليت يقطعها الذابح، وقيل         : الودجان)  ١(

  .واجلمع أوداج
  .١٥/٢٤٧، لسان العرب٢/٨٣٣النهاية البن األثري: ينظر

  .٢/٢٥٧، بداية اتهد٧٨/ ٨احمللى: ينظر)  ٢(
  .٣سورة املائدة اآلية)  ٣(
  .٨/٨١احمللى : ينظر)  ٤(
 ، ، استصغر يوم بـدر      صاحب رسول اهللا     ،هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي األنصاري اخلزرجي املدين          )  ٥(

  .هـ٧٤: هـ  وقيل٧٣تويفغريها،  واًوشهد أحد
 .٣/١٨١سري أعالم النبالء ،٢/٢٢٣، أسد الغابة٢/٤٧٩االستيعاب: ينظر

  ).٥٥٤٣(باب إذا أصاب قوم غنيمة، _ ٣٦كتاب الذبائح والصيد، _ ٧٢صحيح البخاري، )  ٦(
 أر الدم إال السن والظفـر وسـائر العظـام،           باب جواز الذبح بكل ما    _ ٤كتاب األضاحي،   _ ٣٥صحيح مسلم،   

)١٩٦٨.( 



 ٢٦٠

وب أن ال يؤكل إال ما       كما بني وج    صفة الزمة، لبينها النيب      يف التذكية لو كان   . ٣
 )١(.ذكر اسم اهللا عليه، وأن ال يكون ذلك بسن وال ظفرأر الدم و

  
  فروع على الضابط

  
جمتمعةً ابتداًء، فإن قطـع بعـضها ومل         ن واحللقوم واملريء  ال يشترط أن يقطع الودجا     .١

  )٢(.يسرع املوت، فليعد القطع وال يضره ذلك شيئاً
كل ما جاز ذحبه جاز حنره، وكل ما جاز حنره جاز ذحبه، من اإلبل والبقـر والغـنم                    .٢

واخليل والدجاج والعصافري واحلمام وسائر ما يؤكل حلمه، ألن الذبح والنحر كالمهـا             
٣(.صل به الذكاةحتار للدم إ( 
  )٤(.ما ذبح من احليوان املأكول على قفاه فأر الدم، كان يف حكم الذكاة .٣
جواز الذبح بكل حمدد بقطع السيف أو السكني أو احلجر أو الزجاج وحنوه، ما دام أن                 .٤

 .فيه إار الدم
  

   املستثنيات
ومن تستخدم يف إار الدم     رمة   كل أداة حم   ، من هذا الضابط   _رمحه اهللا   _ ابن حزم   استثىن  
  )٥ (:ذلك

                                                 
  .٨/٨١احمللى : ينظر)  ١(

املنفصل، الطـاهر   وأما الظفر فيدخل فيه ظفر اآلدمي وغريه من كل احليوانات، وسواء املتصل             : " يقول اإلمام النووي  
ى نوع من الطيب يأيت مـن       وجاء عن الشافعي أنه محل الظفر عل      ".  فكله ال جتوز الذكاة به، والسن كذلك       ،والنجس

    .احلبشة، مبعىن أنه يؤثر على احليوان خنقاً
  .٦/٤٦ للشيخ البسام ، توضيح األحكام٨/٤٨٥، نيل األوطار١٣/١٢٦شرح صحيح مسلم للنووي: ينظر

  .٨/٧٨احمللى : ينظر)  ٢(
  .ألن العربة بإار الدم الذي حصل من أول قطع، خالفًا ملن اشترط قطعها جمتمعة ابتداًء

  .٨/٨٣احمللى : ينظر)  ٣(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٤(
  .٨٨، ٨/٨٧احمللى : ينظر)  ٥(



 ٢٦١

  

  نساناإلعظم ما كان من  .١
  .السن والظفر، وما عمل من سن أو من ظفر مرتوعنيما كان من  .٢
  .عظم سبع من ذوات األربع أو الطري، حاشا الضباعما كان من  .٣
  . بغري حقةذوأخامللة اآل .٤

  
  
  
  



 ٢٦٢

  )١(.صيد فلم يقدر على أخذه، فإن ذكاته كذكاة الاستعصىكل ما . ٢
  

  معىن الضابط
  

 إىل ضبط احلكم يف قـسم معـني مـن           ، يف هذه الكلية   _رمحه اهللا   _ يشري ابن حزم    
احليوانات، وهو غري املتمكن منه الذي ال يقدر على الوصول إليـه، وذلـك مـن الـنعم                  

 أو الطائر من دجاج وحنوه، فإن ذكاته تكون حيـث           ،الشاةوالبقر  و، كالبعري   )٢(واإلنسيات
   )٣(.ه حينئذ، فيعامل كما يعامل الصيدأمكن من

 يف أن ما استعـصى مـن        ،ويتفق ابن حزم مع اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة        
 يف احللق   الذكاة ال تكون إال   أن  ملالكية فريون   أما ا ،  البهائم فإنه يذكى حبسب ما يقدر عليه      

  )٤(.واللبةأ
  

  أدلة الضابط
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٦(اآلية(.  
                                                 

  .٨/٨٥احمللى )  ١(
  .ما أعجزك من البهائم فهو مبرتلة الصيد: وجاء قريبا من هذا اللفظ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  . هائم فهو مبرتلة الوحشباب ما ند من الب_ ٢٣كتاب الذبائح والصيد، _ ٧٥، صحيح البخاري
  .يقصد بذلك احليوانات اليت تألف البيوت وال تتوحش منها)  ٢(

  .١/٢٣٣، لسان العرب٢٨خمتار الصحاح ص: ينظر
  .٨/٨٥احمللى : ينظر)  ٣(
  .٤/١٧٤، اإلفصاح٦/٢٠٧كشاف القناع، ٤/٥٣٥، اية احملتاج٢/٨٧٨بداية اتهد  ،٦/٢١٧بدائع الصنائع )  ٤(
  .موضع القالدة من الصدر، وهو املكان الذي يكون فيه النحر، واجلمع لبات: اللَّبةو

  .١٣٦، القاموس احمليط ص٥٨٩، خمتار الصحاح ص٢/٥٨٠النهاية: ينظر
  .٣ سورة املائدة اآلية)  ٥(
  .٢٨٦ سورة البقرة من اآلية)  ٦(



 ٢٦٣

، ال نكلف منـها     افصح أن التذكية كيفما قدرنا عليه      :" _رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    
  )١(."ما ليس يف وسعنا

 فند بعري وكان  "  :فذكر اخلرب وفيه  "  ...كنا مع النيب    " :  قال عن رافع بن خديج      .٢
 فقال  ،فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه اهللا       ، يف القوم خيل يسرية، فطلبوه فأعياهم       

 فما ند عليكم منها فاصنعوا به       ،إن هلذه البهائم أوابد كأوابد الوحش      : "رسول اهللا   
  )٢(".هكذا

واملعهـود  ،  قد أذن يف رمي البعري بالنبل      أن الرسول    :احلديثهذا  وجه الداللة من    
  )٣(. يف ذكاا بالرميإصابتها، وهذا إذن منه منها املوت ب

  
  فروع على الضابط

  
 ومل يتمكن من حلقه وال من لَبته فإنه يطعـن           ،أكول اللحم يف بئر   املإذا سقط احليوان     .١

حيث أمكن من خاصرة أو عجز أو فخذ أو ظهر أو بطن أو رأس، مبـا يعجـل بـه                    
 )٤(.موته

ز لصاحبه  أن يصيده بالكالب أو أدوات الـصيد          إذا مل يقدر على احليوان الشارد،  جا        .٢
   )٥(.األخرى، كالرمح أو السهم أو البندقية

                                                 
  .٨/٨٧احمللى )  ١(
  .واللفظ له) ٥٤٩٨(باب التسمية على الذبيحة، _ ١٥كتاب الذبائح والصيد، _ ٧٢صحيح البخاري، )  ٢(

باب جواز الذبح بكل ما أر الدم إال السن والظفـر وسـائر العظـام،               _ ٤كتاب األضاحي،   _ ٣٥صحيح مسلم،   
)١٩٦٨.( 
  .٨/٨٧احمللى : ينظر)  ٣(
  .٨/٨٥احمللى : ينظر)  ٤(
  .٨/٨٦احمللى : ينظر)  ٥(



 ٢٦٤

 )١(.كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتايب فحالل أكله. ٣
  

  معىن الضابط
  

 يف هذا الضابط إىل أنه ليس على املسلم أن يـسأل عمـا              _رمحه اهللا   _ يشري ابن حزم    
انت تذكيته؟وهل استوفت شروطها أم ال؟وهل ذكر اسـم اهللا علـى            كيف ك : غاب عنه 

 أو  _ ولو جاهالً أو فاسـقاً     _ كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم      إن  الذبيحة أم مل يذكر؟ بل      
  .كتايب، فحالل أكله

، _رمحـه اهللا    _ فذكاة املسلم أو الكتايب من الرجال أو النساء صحيحة عند ابن حزم             
اصة ما عرف عن الكتابيني من أكل       وخبل أكله عند املسلمني،     كون مما حي  يشرط أن   بولكن  

حلم اخلرتير وامليتة وحنو ذلك من احملرمات، ويشترط أيضاً أن ال يتحقق العلم بوجود خمالفة               
  )٢(.للذكاة الشرعية الصحيحة، كاإلهالل لغري اهللا بالذبيحة، أو إزهاق الروح من غري ذكاة

  )٣(. اليهود والنصارى واوس فقط_رمحه اهللا _  واملقصود بالكتايب عند ابن حزم

السنة  يف    ملا جاء   ذلك  ولعل ،ب اوس ضمن أهل الكتا    _رمحه اهللا   _ وأدخل ابن حزم    
  )٤(."سنوا هبم سنة أهل الكتاب : "   روي عنهحيث

   أنه سئل عن رجل مريض أمر جموسيا أن يذبح ويسمي، )٥(سعيد بن املسيباء عن ـج قدو

                                                 
  .٨/٩٤احمللى)  ١(
  .٨/٥٤احمللى: ينظر)  ٢(
  . ٧/٢٥٥احمللى : ينظر)  ٣(
) ١٠٠٢٥( برقم ٦/٦٩، مصنف عبد الرزاق     ٢٠٩، مسند الشافعي ص   ) ٦١٦( برقم ١٨٨موطأ مالك ص  : ينظر)  ٤(

  ). ١٨٤٣٤(برقم ٩/٣١٩، السنن الكربى للبيهقي)١٢٦٩٦(برقم١٢/٢٤٣، مصنف ابن أيب شيبة 
  ).١٢٤٨( برقم٥/٨٨إرواء الغليل: ينظر. واحلديث ضعفه األلباين

هو سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو، اإلمام العلَم أبو حممد القرشي املخزومي، عامل أهل املدينة                    )  ٥(
ال : أنت سهل فقـال  :  الرسول وجده حزن الذي قال له، وسيد التابعني يف زمانه، وكان ممن برز يف العلم والعمل

تـويف رمحـه اهللا     ،   حيتج هبا كما جاء ذلك عن أمحد بن حنبل وغريه           ومراسيل سعيد بن املسيب    ،أغري امساً مسانيه أيب   
  .هـ٩٤عام
  .١/١١٠، العرب٢/١٦١، حلية األولياء٥/٨٩طبقات ابن سعد: ينظر



 ٢٦٥

  )١ (.ال بأس بذلك: ، فقال سعيد بن املسيبففعل ذلك
  

رمحهم _ وقد اتفق أهل العلم على جواز ذبيحة اليهود والنصارى يف األصل، واختلفوا             
 )٢(. يف بعض التفاصيل اليت تتعلق بذبائح اليهود والنصارى_اهللا 

  _رمحـه اهللا  _ أما اوس، فإن أكثر أهل العلم على حترمي ذبائحهم، بل إن ابن قدامة              
  )٣(.نقل اإلمجاع على ذلك

 يف عدم حترمي ذبيحة اوس، سعيد بن املسيب كما _رمحه اهللا _ وممن وافقهم ابن حزم     
، )٥( كما نقل ذلك ابن قدامة يف كتابه املغين        _ ً  رمحهم اهللا مجيعا   _)٤(مر معنا آنفاً، وأبو ثور    

  )٦(.وابن حزم أيضاً يف كتابه احمللى
  

 استرياد اللحوم من اصة يف هذه األيام اليت كثر فيهاوخباملسألة وقد كثر احلديث عن هذه      
واليت هي يف حكم الغائب عنا، إذ من الصعوبة مبكـان أن يـتم التحـري                 دول النصارى، 

  )٧(.والتدقيق يف كل الذبائح املستوردة من تلك الدول

                                                 
  .٨/٩٣احمللى: ينظر)  ١(
، مغـين   ١/٤٥٧، املهـذب  ٢/٣٥٣،  حاشـية الدسـوقي     ٢/٨٦٩، بداية اتهد  ٦/٢٢٤بدائع الصنائع : ينظر)  ٢(

، اإلمجاع البن   ٣/٣٢٠، أحكام اجلصاص  ٦/٧٤، تفسري القرطيب  ٦/٢٠٥، كشاف القناع  ١٣/٢٩٣ين، املغ ٦/٩٥احملتاج
  .٧٩املنذرص

  .١٣/٢٩٦املغين: ينظر)  ٣(
 ويكىن أيضاً بأيب    ،هو إبراهيم بن خالد، اإلمام احلافظ احلجة اتهد مفيت العراق، أبو ثور الكليب البغدادي الفقيه              )  ٤(

 ومسلم  ،يينة وعبدالرمحن بن مهدي والشافعي وغريهم، وحدث عنه أبو داود وابن ماجه            مسع من سفيان بن ع     ،عبداهللا
  .هـ٢٤٠تويف رمحه اهللا عام ، خارج الصحيحيف 
  . ٢/٧٤ للسبكي الكربى، طبقات الشافعية١٢/٧٢، سري أعالم النبالء٦/٦٣تاريخ بغداد: ينظر

  .١٣/٢٩٦املغين: ينظر)  ٥(
  .٨/٩٣احمللى: ينظر)  ٦(
فتـاوى  ،  ٢٢١ص  ) ٩٥(قرارات امع الفقهي اإلسـالمي بـرقم        ،  ٦/٢١٥تفسري املنار : ر يف هذه املسألة   ينظ)  ٧(

  .٢/٥٠٥) حبث الذبائح املستوردة(أحباث هيئة كبار العلماء  وما بعدها،٣/٤٠٠) للشيخ العثيمني(إسالمية
: املقام ال خيلو من ثالث حـاالت       ":يف تفصيل حول حكم اللحوم املستوردة     _  رمحه اهللا   _ يقول الشيخ ابن عثيمني     

 = .إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم، أو نعلم أنه يذبح على غري طريق سليم، وهاتان احلالتان حكمهما معلوم                    



 ٢٦٦

  أدلة الضابط 
  

 : ãΠ$yèsÛقوله  .١ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3 ©9  ١(.اآلية(  

ويقول ابـن   . )٢( أن املقصود بطعامهم، ذبائح اليهود والنصارى      وقد بني ابن عباس     
وقد اتفقنا أن املراد بذلك ما ذكوه، ال ما أكلوه، ألم يـأكلون              "_رمحه اهللا   _ حزم  

   )٣(."اخلرتير وامليتة والدم وال حيل لنا شيء بإمجاع منهم ومنا
 
يا رسول اهللا إن هنا أقواما حـديثاً عهـدهم          : قالوا: ها، قالت عن عائشة رضي اهللا عن     .٢

اذكروا أنتم اسم   :" ون اسم اهللا عليها أم ال؟ قال      بشرك، يأتوننا بلحمان ال ندري يذكر     
 )٤(".اهللا وكلوا

  أحل ذبيحة هؤالء الذين ال يدرى أذكروا اسم          أن النيب   : ووجه الداللة من احلديث   
ن فعل الغري إذا كان صادراً من أهله فإنه ال يسأل عن كيفية             اهللا على ذبائحهم أم ال، أل     

واألصل هو الصحة إىل أن يقوم دليـل الفـساد،          ، فعله وال عن شروطه وال عن موانعه      
وكذلك أيضاً ال نسأل عن ذبيحة املسلم واليهودي والنصراين كيف ذحبها؟ وهل مسـى              

   )٥(.أم ال ؟
 
  لذبيحة الكتايب ومن دون  إباحة الرسول ، وفيه دليل على)٦(حديث الشاة املسمومة .٣
 

                                                                                                                                               
أن نشك فال ندري أذبح على وجه سليم أم ال؟ واحلكم يف هذا احلال أن الذبيحة حالل وال جيب أن                    : واحلالة الثالثة = 

  .ن ظاهر السنة يدل على أن األفضل عدم السؤال وعدم البحثإحث كيف ذبح وهل مسى أم مل يسم؟ بل نسأل أو نب
  .٣/٤١٥فتاوى إسالمية للشيخ العثيمني :  ينظر

  .٥سورة املائدة من اآلية)  ١(
  .٦/٧٥تفسري القرطيب: ينظر)  ٢(
  .٨/٩٢احمللى)  ٣(
  ).٧٣٩٨(ال بأمساء اهللا تعاىل واالستعاذة هبا، باب السؤ_ ١٣كتاب التوحيد، _ ٩٧صحيح البخاري، )  ٤(
  .٣/٤١٢فتاوى إسالمية : ينظر)  ٥(
  ).٢٦١٧(باب قبول اهلدية من املشركني،_ ٢٨كتاب اهلبة وفضلها، _ ٥١صحيح البخاري، ) ٦(

 ). ٢١٩٠(باب السم،_ ١٨كتاب السالم، _ ٣٩صحيح مسلم، 



 ٢٦٧

 )١(.أن يسأل عن طريقة ذحبها
  

 فروع على الضابط
  
مـا ذكـاه    حيـل    وال   ،اليهودي والنصراين واوسي  املسلم و ال حيل أكل ما ذكاه غري        .١

   )٢(.رتدامل
 الينا، وذلك رد   حيرم ع  مل دون النظر ملا حرم عليهم ما دام         ،إباحة ما ذكاه أهل الكتاب     .٢

 )٣(.على من حرم أكل شحوم ما ذحبه اليهودي
 أو  االذابح مسلم الذكاة يف ما غاب عنا، ما دام         ال يشترط التحري عن املذبوح وطريقة        .٣

اكتابي. 

                                                 
  . ٨/٩٢ينظراحمللى)  ١(
  .فسهاملصدر السابق ن: ينظر)  ٢(
  .٩٣ ،٩٢/ ٨احمللى : ينظر)  ٣(



 ٢٦٨

  )١(.كل جارح معلَّم فحالل أكل ما قتل. ٤
  

    )٢(معىن الضابط 
  

 ،املعلَّمـة هذه الكلية تفيد العموم يف جواز األكل من كل ما أمسك علينـا اجلـوارح                
  .، ما دام املمسوك مما حيل أكله هذه اجلوارح للفريسةوكيفما كان قتل

   .كما يفيد أيضاً العموم يف املعلِّم لتلك اجلوارح، أياً كان مسلماً أو كتابياً أو وثنياً
حىت ولو كان معلمها مـن       ،د باجلوارح املعلمة  ايطصالجواز ا أهل العلم على     قوقد اتف 

  )٣(. أن املذهب عند احلنابلة على استثناء الكلب األسودغري املسلمني، إال
وإذا أخـذ   ، فإذا أطلقه انطلق  ، هو الذي ال ينطلق حىت يطلقه صاحبه      : واجلارح  املعلَّم  

ا، فإن تعلم هذا العمل فبأول مرة يقتل وال يأكل منه شيئا            مل يأكل من ذلك الصيد شيئً      وقتل
  .عليه صاحبه وذكر اسم اهللا تعاىل عند إطالقه حالل أكل ما قتل مما أطلقه ،فهو معلّم

فإن قتل اجلارح الفريسة وأكل من حلمها شيئًا، فذلك الصيد حرام ال حيل أكل شيء منـه،                
  .لسباع  والطيور اجلارحة وال فرقوسواء يف كل ما ذكر، الكلب وغريه من ا

  
  أدلة الضابط 

  
  :_ه اهللا رمح_ يف هذا الضابط أكثر من عموم استدل عليه ابن حزم 

  
  :العموم يف اجلارح �

                                                 
  . ٨/١٠٩احمللى )  ١(
  .١٠٤ ،٨/١٠٣احمللى : ينظر)  ٢(
، كـشاف   ٨/١٢١، اية احملتاج  ٢/٨٨١، بداية اتهد  ٢/١٩٢اللباب  ،  ٣/١٩٤خمتصر اختالف العلماء  : ينظر)  ٣(

  .٤/١٥٧اإلفصاح البن هبرية، ٦/٢٢٢القناع



 ٢٦٩
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عم قد   ، الكرمية اآلية يف هذه    أن اهللا   : _رمحه اهللا   _  كما يرى ابن حزم      وجه الداللة 
_ رمحـه اهللا    _ ويقـصد   ،  اآليةكل جارح، وهذا ال جيوز تركه خلرب فيه بعض ما يف            
  )٢( .األحاديث اليت جاءت بذكر الكلب كوسيلة للصيد

  

  :العموم يف املعلِّم للجارح �
  . )٣(احلديث"إذا أرسلت كلبك املعلم  :" لقوله 

  )٤(.مل خيص تعليم مسلم، من تعليم وثين أن النيب : وجه الداللة من احلديث 
  

  فروع على الضابط
  

١.         فسواء قتل الفريسة     اال يضر كيف يكون القتل ما دام اجلارح معلَّم ،  أو   جبرح أو برض  
  )٥(.بصدم  أو خبنق، كل ذلك حالل

جيوز إرسال سباع دواب األربع كالفهد وحنوه، وسباع الطري كالبازي وغريه وال فرق،              .٢
 )٦(.ألا من اجلوارح

غـري  كـان مـن     إذا كان اجلارح من اجلوارح املعلمة يف بالد الكفار، أي أن املعلـم               .٣
 .ضر ذلك وحيل أكل ما صاد فال يني،سلمامل

                                                 
  .٤سورة املائدة، اآلية)  ١(
  .٨/١٠٧ احمللى:ينظر)  ٢(
  ).١٧٥(باب املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان، _ ٣٣كتاب الوضوء، _ ٤صحيح البخاري، )  ٣(

 ).١٩٢٩(باب الصيد بالكالب املعلمة، _ ١كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، _ ٣٤صحيح مسلم، 
  .٨/١٠٩احمللى: ينظر)  ٤(
  .٨/١٠٣احمللى: ينظر)  ٥(
  .السابق نفسهاملصدر : ينظر)  ٦(



 ٢٧٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الضوابط الفقهية من كتاب األشربة: املبحث الثالث

  



 ٢٧١

كل شيء أسكر كثريه أحداً من الناس، فالنقطة منه فما فوقها إىل أكثر . ١
  )١(.مخر حرام: املقادير

  

  معىن الضابط
  

 أن الشراب    إىل _رمحه اهللا   _ هذه الكلية من كتاب األشربة، حيث يشري فيها ابن حزم           
ولو كان مبقدار    ا، فهو حرام مطلقً   إذا كان كثريه مما يسكر     كان نوعه عنباً أو غري ذلك،        اأي 

 .نقطة
فية يف ذلك حيث هلم تقـسيم       على القول هبذا الضابط، وخالف احلن     ومجهور أهل العلم    

٢(.ما ال جيبو وما جيب فيه احلد ،لألشربة املسكرةل مطو(  

 الذي حيرم به الشراب وينتقل به من التحليل         _رمحه اهللا   _ حزم  وحد اإلسكار عند ابن     
وخيلـط يف   ،  املـرء  الفساد يف متييز  حصول  إىل التحرمي، هو ما تولد من شربه واإلكثار منه          

  .كالمه مبا يعقل ومبا ال يعقل
فإذا بلغ املرء من اإلكثار من الشراب إىل هذه احلال، فذلك الشراب مـسكر حـرام،                 

، فصار   فيه وإذا بطلت هذه الصفة من الشراب بعد أن كانت موجودة         ، سكرانوذلك املرء   
  )٣(.فهو حالل وليس خبمر، اإلكثار منهبال يسكر أحداً من الناس 

  

  أدلة الضابط 
  

مـا أسـكر كـثريه فقليلـه        : "قال رسول اهللا    : قال    عبداهللاعن جابر بن     �
    )٤(".حرام

                                                 
  .٨٧النبذ البن حزم ص: ، وينظر٨/١١٣احمللى)  ١(
  .٦/١١٦، كشاف القناع١٢/٥١٩، البيان للعمراين١١٧، الكليات للمقري ص٨/١٢٦فتح القدير: ينظر)  ٢(
  .٨/١٣٦احمللى: ينظر)  ٣(
        ).٣٦٨١(باب النهي عن املسكر، _ ٥كتاب األشربة، _ ٢٠سنن أيب داود، )  ٤(

 ).١٨٦٥(باب ما أسكر كثريه فقليله حرام، _ ٣كتاب األشربة، _ ٢٤ سنن الترمذي،
 ) .٥٦٠٧(باب حترمي كل شراب أسكر كثريه، _ ٢٥كتاب األشربة احملظورة، _ ٥٢سنن النسائي، 

       =     ).٣٣٩٢(باب ما أسكر كثريه فقليله حرام، _ ١٠كتاب األشربة، _ ٣٠سنن ابن ماجه، 



 ٢٧٢

  
  فروع على الضابط

  
   )١(. بل كل ما حتقق فيه اإلسكار فهو مخر، عصري العنب فقطيفاخلمر ليس حمصوراً  .١
 يسكر كثريه، حىت ولو مل يسكر بالقليل        اب حد شرب اخلمر على من شرب شراب       وجو .٢

  )٢(.من هذا الشراب
 من  ،حكاماألاخلمر من   على   رتبتيكل ما أسكر كثريه دون قليله، كل ما         على   رتبيت .٣

  . وشربه واستعماله ،حترمي ملكه وبيعه

                                                                                                                                               
 .حسن صحيح :قال عنه األلبايناحلديث و= 
  .١٣١، ٨/١١٣احمللى: ينظر)  ١(
  .٨/١٣٣احمللى: ينظر)  ٢(



 ٢٧٣

  
  
  
  
  
  
  

  
 الضوابط الفقهية من كتايب النذور واألميان: الفصل الثالث

  :مبحثان وفيه
  

  . والوعدالضوابط الفقهية من كتاب النذور: املبحث األول
  .الضوابط الفقهية من كتاب األميان: املبحث الثاين

  



 ٢٧٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .دعـوالوالضوابط الفقهية من كتاب النذور : املبحث األول

 
 



 ٢٧٥

  )١(. إمنا هو نذر الطاعة فقط،تعاىل بالوفاء بهاهللا إن النذر الذي أمر . ١
  

  معىن الضابط
  

  )٢(. من عبادة أو صدقة أو غري ذلك،اعما أوجبه اإلنسان على نفسه تربهو : النذر
 أن النيب    رضي اهللا عنهما،   ، وقد جاء يف ذلك عن ابن عمر       )٣(واألصل يف النذر املنع منه    

ى عن النذر ،٤(".إنه ال يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل: " وقال(  
 لزمه الوفاء هبا    وهذا الضابط أول وأهم ضابط يف كتاب النذور، فمن نذر طاعة هللا             

 تعاىل   عليه، أو إن أراه اهللا     ، أو شكرا لنعمة من نعم اهللا        اد جمر إذا نذرها تقربا إىل اهللا      
  )٥(.ةوال ملعصيأمالً ال ظلم فيه ملسلم 

 : Ÿω ß#Ïk=s3، لقول اهللا    )٦(وإن كان ما نذره من الطاعة ال يطيقه أبداً مل يلزمه           ãƒ ª!$# 

$²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ ٧(اآلية( .  

، )٨( مل يلزمه ذلـك النـذر      ،، وحنوه إن شاء اهللا    : وكذلك من استثىن يف نذره بقوله     

ــول اهللا  ⎯£ : Ÿωuρلقـ s9θà) s? >™ô“($t±Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã$sù šÏ9≡ sŒ # ´‰xî ∩⊄⊂∪ HωÎ) βr& u™!$t±o„ ª!$# 4... 

٩(اآلية( .  

                                                 
  .٨/١٦٠احمللى)  ١(
  .٩١٢، الكليات ص٢٣٦، التعريفات ص١٤/١٠٠لسان العرب:  ينظر) ٢(
  .٨/١٥٩ و ١٩٧/ ٦احمللى : ينظر)  ٣(
  ).٦٦٠٨(باب إلقاء النذر العبد إىل القدر،_ ٦كتاب القدر، _ ٨٢صحيح البخاري،)  ٤(

  ). ١٦٣٩(باب النهي عن النذر وأنه ال يرد شيئا،_ ٢كتاب النذر، _ ٢٦مسلم، صحيح 
  .٨/١٥٩احمللى: ينظر)  ٥(
  .٨/١٧٨احمللى: ينظر)  ٦(
  .٢٨٦سورة البقرة من اآلية)  ٧(
  .٨/١٧٦احمللى: ينظر)  ٨(
  .٢٤، وجزء من اآلية٢٣سورة الكهف اآلية)  ٩(



 ٢٧٦

 فال  ،واملباحاتأوخيرج هبذا الضابط كل ما مل يكن طاعة وقربة هللا تعاىل، من احملرمات              
  .يلزم الوفاء هبا

 يف هذا الضابط اجلمهور مـن احلنفيـة واملالكيـة           _رمحه اهللا   _ وقد وافق ابن حزم     
 بني الوفـاء وبـني       ويكون الناذر خميرا   ،ة فينعقد عندهم النذر باملباح    أما احلنابل . شافعيةوال

  )١(.تركه، ويلزمه الكفارة بتركه
  

  أدلة الضابط
   
 ومن نذر   ،من نذر أن يطيع اهللا فليطعه      : " قال عن عائشة رضي اهللا عنها، عن النيب         .١

 )٢(."أن يعصيه فال يعصه
  
 خيطب، إذا هو برجل قائم، فـسأل          بينما النيب : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       .٢

، نذر أن يقوم وال يقعد، وال يستظل وال يتكلم، ويـصوم،            )٣(أبو إسرائيل : عنه، فقالوا 
  )٤(."مره فليتكلم وليستظل، وليقعد وليتم صومه: "فقال النيب 

 أمره بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة، واه عـن          أن النيب   : وجه الداللة من احلديث   
  )٥(.ا ليس طاعة وال معصية، من الوقوف وترك االستظالل وترك الكالمالوفاء مب

 
كل ما ى اهللا    "  : بقوله _رمحه اهللا   _ من االستدالل العقلي ما عرب عنه اإلمام ابن حزم           .٣

    عنه فال حيل ألحد أن يفعله، فصح من هذا أن من نذره فقد نذر أن يعصي اهللا  ،
 .وقد ي عن ذلك

                                                 
  .٦/٢٧٥، كشاف القناع٤٧٤، ٤/٤٧٣لبيان للعمراين، ا٣/٥٠١شرح اخلرشي، ٦/٣٣٥ بدائع الصنائع)١(
  ).٦٦٩٦(باب النذر يف الطاعة، _ ٢٨كتاب األميان والنذور، _ ٨٣صحيح البخاري، )  ٢(
هو أبو إسرائيل األنصاري ، يعد يف أهل املدينة وله صحبة، وقيل أن امسه قشري، وليس يف الصحابة من يكىن بأيب                     )  ٣(

  . هذه القصة يف الكتب اليت ترمجت لهوقد عرفت عنه. إسرائيل غريه
  .٧/١٠، اإلصابة ٦/١٤، أسد الغابة٤/١٥٩٦، االستيعاب٥/٢٨٣٤معرفة الصحابة: ينظر

  ).٦٠٧٤(باب النذر يف ما ال ميلك ويف معصية، _ ٣١كتاب األميان والنذور، _ ٨٣صحيح البخاري، )  ٤(
  .٨/١٦١احمللى: ينظر)  ٥(



 ٢٧٧

،  وال ندب إليه   فإن ناذره موجب ما مل يوجبه اهللا        ، فيه وال معصية  وأما ما ال طاعة     
فال يلزمه الوفاء مبـا مل      ، ففعله لذلك معصية  ، ومن فعل هذا فقد تعدى حدود اهللا        

 إمنا  ،فصح يقينا أن النذور والعقود اليت أمر اهللا تعاىل بالوفاء هبا          ،   من ذلك  يلزمه اهللا   
   )١(."هي نذر الطاعة فقط

  

  على الضابطفروع 
  

 اإلمام  أشار إليهماتندرج حتت هذا الضابط فروع كثرية ومتعددة، وسوف أكتفي بأبرز        
   )٢ (:_رمحه اهللا _ ابن حزم 

  

أو ، أو جهـاد  ، أو حج ، أو صوم كذا وكذا فأكثر    ، إذا قال هللا علي صدقة كذا وكذا       .١
 .ن به فيلزمه اإلتيا،أو أي طاعة كانت، فهذا هو التقرب ارد، ذكر هللا 

أو ، فإن نذر معصية هللا     أو إذا ملكين أمر كذا      ،  من كذا  إذا قال هللا علي إذا خلصين      .٢
أو مـا   بشيء من ذلك، مثل أن ينشد شـعراً         ما ليس طاعة وال معصية، مل يلزم الوفاء         

 .، وإن كان طاعة لزمه اإلتيان بهأشبه هذا
 هللا علي صوم، إن قتل      :أو إذا رأى معصية، مثل أن يقول      ، من نذر طاعة إن نال معصية      .٣

فهو ، فإن ذلك منه عصيان هللا تعاىل     . فالن وذلك الفالن مظلوم ال يلزم الوفاء بشيء منه        
 .نذر معصية فال حيل الوفاء به

 ،إن نذر أن يتصدق جبميع ماله مل يلزمه للنهي عن ذلك، فيكون من قبيل نذر املعـصية                 .٤
 .إال أن يبقي لنفسه وألهله غىن

  

  املستثنيات
  

ر صالة نافلة يف مسجد من املساجد، فال جيب عليه الوفاء، وإمنا يـستحب لـه                من نذ  .١
  .)٣(ذلك، ألن تلك الصالة ال جتب عليه

                                                 
  .٨/١٦٠احمللى) ١(
  .١٧٤_ ٨/١٧٠ و٨/١٥٩ و٦/١٩٦لى احمل: ينظر)  ٢(
  .٨/١٧٣احمللى : ينظر)  ٣(



 ٢٧٨

هي مخس وهـي    : " يف احلديث القدسي ليلة اإلسراء إذ فرضت الصلوات        لقول اهللا   
  )١(".مخسون ال يبدل القول لدي

 
 :   Ÿωلقـول اهللا     )٢(.النـذر مل يلزمه ذلك     ر ما ال يطيق أبداً من الطاعات،      من نذ  .٢

ß#Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ 4 ٣(اآلية(.  

                                                 
  ).٣٤٩(باب كيف فرضت الصالة يف اإلسراء، _ ١كتاب الصالة، _ ٨صحيح البخاري، )  ١(

 ).١٦٣( ، باب اإلسراء برسول اهللا _ ٧٤كتاب اإلميان، _ ١صحيح مسلم، 
  .٨/١٧٨احمللى : ينظر)  ٢(
  .٢٨٦ من اآلية،سورة البقرة)  ٣(



 ٢٧٩

  )١(.من مات وعليه نذر ففرض أن يؤدى عنه. ٢
  

  معىن الضابط
  

 يف هذا الضابط أن املكلف إذا مات، وكان قد نذر نـذراً             _رمحه اهللا   _ يرى ابن حزم    
 استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنـه إن أىب           ومل يؤده يف حياته، قضاه عنه وليه وجوباً، أو        

  )٢(.فإن فضل شيء كان لديون الناس ،لويل، وذلك قبل ديون الناس كلهاا
  )٣(.هم ذوو احملارم : _رمحه اهللا _ واألولياء كما يرى ابن حزم 

على أن قضاء النذر عن امليـت لـيس بواجـب، وأن فعلـه              من أهل العلم    واجلمهور  
  )٤(.حسن

  
  أدلة الضابط 

  

⎯. :قوله  .١ ÏΒ Ï‰÷èt/ 7π §‹ Ï¹ uρ © Å»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρr& A⎦ ø⎪ yŠ 3  ٥(اآلية(. 

 بأن كـان مـن      ، وكان مما جيب عليه تأديته     ،أن ما نذره امليت قبل موته     : وجه الداللة 
 التركـة علـى     الطاعات، فهو من قبيل الدين الذي جيب قضاؤه عن امليت، قبل توزيع           

  .الورثة
  

 )٦(".ن يقضى دين اهللا أحق أ :" قوله   .٢
                                                 

  .٨٨النبذ البن حزم ص: ، وينظر٨/١٨٠احمللى)  ١(
  .٨/١٨٠، ٥/١٣٦احمللى: ينظر)  ٢(
  .٦/١٩٧احمللى: ينظر)  ٣(
 ٥/١٣٧، حتفة األحوذي  ١١/٧١٣، فتح الباري  ١١/٩٩، شرح صحيح مسلم للنووي    ١٥/١٦االستذكار: ينظر)  ٤(
  .١٠٧، ٤٤صمليمان شيخنا الدكتور ناصر ا، الكليات الفقهية يف املذهب احلنبلي ل١٣٨،
  .١١سورة النساء من اآلية)  ٥(
  ).١٩٥٣(باب من مات وعليه صوم، _ ٤٢كتاب الصوم، _ ٣٠صحيح البخاري، )  ٦(

 ).١١٤٨(باب قضاء الصيام عن امليت، _ ٢٧كتاب الصيام، _ ١٣صحيح مسلم، 



 ٢٨٠

 أمه فتوفيت  يف نذر كان على ، استفىت رسول اهللا  )١(ما جاء أن سعد بن عبادة  .٣
 )٢(". أن يقضيه عنها، فكانت سنةً بعدقبل أن تقضيه، فأفتاه 

 
قضى عنه  وإن كان عليه نذر      : "أنه قال  رضي اهللا عنهما     عن ابن عباس  يف األثر   ما جاء     .٤

)٣(".وليه
 

  
  )٤( فروع على الضابط

  
إن  نذر صالة ومات ومل يصلها، صالها عنه وليه، فإن أىب استؤجر له من مالـه مـن                    .١

  )٥(.يصلي عنه
  .، فإن أىب استؤجر له من ماله من يصوم عنه، صام عنه وليهنذرصيام إن مات وعليه  .٢
من مات وقد نذر حجا أو عمرةً، قضاها عنه وليه، فإن أىب استؤجر له من يقضيها عنه                  .٣

  .من ماله
٤.     ا  إذا نذر اعتكافًا أو ذوكل بر كذلك، قام به وليه، فإن أىب استؤجر له من ماله من             ، كر

 . يقوم بذلك
  

                                                 
كان مشهوراً باجلود   ،  هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة األنصاري سيد اخلزرج، يكىن بأيب ثابت وأيب قيس               )  ١(

 هـ ،   ١٤: هـ وقيل ١٥سنة    مات بالشام  ،هو وأبوه وجده وولده، وقد شهد املشاهد كلها على خالف يف بعضها           
 . هـ١١: وقيل
  .٣/٥٥، اإلصابة٢/٤٢٤، أسد الغابة٣/١٢٤٤معرفة الصحابة: ينظر

  ).٦٦٩٨ (باب من مات وعليه نذر،_ ٣٠كتاب األميان والنذور، _ ٨٣صحيح البخاري، )  ٢(
 ).١٦٣٨(باب األمر بقضاء النذر، _ ١كتاب النذر، _ ٢٦صحيح مسلم، 

  ). ٢٤٠١(باب فيمن مات وعليه صيام، _ ٤١كتاب الصيام، _ ٨سنن أيب داود، )  ٣(
  .و احلديث صححه األلباين

  .٨/١٨٠احمللى: ينظر)  ٤(
لزمه حينئذ ذلك النذر، أما لو نذر صالة نافلة         ، في _مثالً   _ وهذا ما لو نذر صالة فرض يف أحد املساجد الثالثة         )  ٥(

  . من بعدهوال تلزم وليه_ على رأي ابن حزم _ فال تلزمه 
  .٨/١٧٣احمللى: ينظر



 ٢٨١

  املستثنيات
  

يستثىن من هذا الضابط ما لو تعمد النذور ليلزمها من بعده، فهي غري الزمة، ال له وال                  
  .ملن بعده

، فلم يقصد بـه وجـه اهللا   ألن النذر الالزم الوفاء به هو نذر الطاعة، أما هذا النذر         
  )١(.وإمنا قصد إدخال املشقة على مسلم ، فهو نذر معصية

                                                 
 .٨/١٨٠احمللى: ينظر)  ١(



 ٢٨٢

  )١(.من نذر ما يبطل به فرض اهللا تعاىل فنذره باطل. ٣
  

  معىن الضابط 
  

وكانت هـذه    أن من نذر فعل طاعة يف وقت ما،           يف هذا الضابط   _رمحه اهللا   _ يبني  
 وأوجبـها علـى     وض اليت جاء هبا الـشرع     الطاعة تتعارض مع ما هو آكد منها، من الفر        

  .ذره الذي نذره آنفاً يعترب باطالً وال شيء عليه ننإف، املكلفني
وفروع هذا الضابط تستقيم يف العبادات ذات الوقت احملدد الذي ال يسمح فيـه بـأداء       

 ومن ذلك صيام شهر رمضان، فوقته حمدد وال ميكن أن جيمـع             ،عبادة أخرى غري املفروضة   
  .م بنية أخرى، وكذلك الشهرين املتتابعني، ال ميكن أن يؤدى فيه صيام بنية أخرىمعه صيا

  

  أدلة الضابط
  

  )٣(".كتاب اهللا أحق وشرط اهللا أوثق:"  الطويل)٢( يف حديث بريرةقوله  �

 يف شرعه، واشترطه من أجل عبادته وطاعته، فإنه          أن كل ما فرضه اهللا    : وجه الداللة 
  .أوىل مما أوجبه املسلم على نفسه من النذورو يقدم على غريه، وهو أحق

 
  فروع على الضابط

  

، فاعترضه فيهما يوم نذر صيامه، بطل هـذا النـذر           إن كان عليه صيام شهرين كفارة      .١
  )٤(.وسقط عنه، ومتادى يف صوم الكفارة

                                                 
  .٦/١٣٨احمللى )  ١(
 ،تقت فيه  ملا ع  هي موالة أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، وكان اسم زوجها مغيثاً وهو موىلً، وقد خريها                 )  ٢(

صدق بـه    حلماً كان قد ت     وهي اليت أهدت بيت رسول اهللا        ،فاختارت فراقه مع ما كان يكنه زوجها من حب هلا         
  ".عليها صدقة ولنا هدية هو"  : عليها، فقال رسول اهللا 

 .٢/٢٩٧، سري أعالم النبالء٧/٤٣، أسد الغابة٤/١٧٩٥، االستيعاب٨/٢٠١الطبقات البن سعد: ينظر
  ).٢١٦٨(باب إذا اشترط شروطاً يف البيع ال حتل، _ ٧٣كتاب البيوع، _ ٣٤ البخاري، صحيح)  ٣(

 .واللفظ له) ١٥٠٤(باب إمنا الوالء ملن أعتق، _ ٢كتاب العتق، _ ٢٠صحيح مسلم، 
  . ٦/١٣٨احمللى : ينظر) ٤(



 ٢٨٣

، فال يصح هذا النذر ألنه يتعارض مع صيام شهر          ) متصلة اشهر١٢( من نذر صيام سنة      .٢
  )١(.لذي هو فرض هللا رمضان ا

من نذر صيام يوم من كل شهر، فنذره باطل ألن هذا ال يستقيم مع شهر رمضان الذي                  .٣
 .هو فرض هللا تعاىل

 
  
  

  
 
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦/١٩٨احمللى : ينظر)  ١(
 



 ٢٨٤

  )١(.ال يكون إجناز الوعد الزماً إال إذا وعد بواجب عليه. ٤
  

  )٢(معىن الضابط
  

  :معىن الوعد
لدال كلمة صحيحة تدل على ترجيـة       الواو والعني وا  : _رمحه اهللا   _ يقول ابن فارس    

  . بقول
وعدته خرياً و وعدته شرا، فإذا أسقطوا اخلري        : وكلمة الوعد، تستعمل يف اخلري والشر، يقال      

  )٣(.والشر، قالوا يف اخلري الوعد والعدة، ويف الشر اإليعاد والوعيد
يكـون   ، أو عاهد فغدر   ،ليس كل من وعد فأخلف     ه أن _رمحه اهللا   _ ويرى ابن حزم    

وذلك كأن يكون عاهد على معصية       ،ا لفرض ل قد يكون مطيعا مؤدي    ب، مذموما أو عاصيا  
  .كزنا أو شرب مخر، فيجب عليه شرعاً أن ال يويف بعهده

، إال على من وعـد بواجـب عليـه        ، فال يكون إجناز الوعد والعهد من الواجبات       اإذً
  )٤(.أو أداء حق فقط، صاف من دينكإن
، وأن األفـضل    بالوعدعدم الوفاء   كراهة  يرى  مع ذلك    _رمحه اهللا   _ م  اإلمام ابن حز  و

  .ى مبا وعد بهلو أنه وفّ
  

واجلمهور من أهل العلم على عدم لزوم الوفاء بالوعد قضاًء، وعند املالكية أنه يلـزم إذا              
  )٥(.اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبين به: أدخل املوعود يف سبب كأن يقول

                                                 
  .، بتصرف٨/١٨١احمللى)  ١(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٢(
  .٥/٣١٧، تاج العروس١/٤٦٢، الصحاح١٠٥٨معجم مقاييس اللغة ص: ينظر)  ٣(
  .وكأن اإللزام يف هذا الوعد من جهة كونه واجبا وجوبا مستقالً، بغض النظر عن كونه وعد به أو مل يعد)  ٤(
اإلسـالمي  ، الفقه ٦/٢٨٤، كشاف القناع١١٤٢،  ٤/١١٤١وما بعدها، الفروق للقرايف   ٣/٢٠٧التمهيد  : ينظر)  ٥(

  .٤/٢٩٢٩وأدلته



 ٢٨٥

 إذا اكتـسى    يوعد شرعاً، إال يف حالة واحدة وه      زم عندهم الوفاء بال   وأما احلنفية فال يل   
 بصورة التعاليق، أي إذا صدر بصورة تغر املوعود، وتشعر بااللتزام، فإا تكون ملزمة للواعد             

   )١(.حينئذ
  )٣(.،القول بأن الوعد الزم كله)٢( عن ابن شربمة_اهللا ونقل ابن حزم رمحه 

  يف كتابه الفروق، الفرق بني قاعـدة الكـذب           _رمحه اهللا   _  وقد أورد اإلمام القرايف   
  )٤(.وقاعدة الوعد وما جيب الوفاء به وما ال جيب

  
  أدلة الضابط

  
 على هذا الضابط بكالم مطول أسوقه بأكملـه حيـث           _رمحه اهللا   _ استدل ابن حزم    

  )٥(:قال
فإذا سقط  ، قن، فقد سقط عنه احلنث بالنص واإلمجاع املتي        فإن من وعد وحلف واستثىن     "

وال فرق بني وعد أقسم عليه وبني وعد مل يقـسم           ، عنه احلنث مل يلزمه فعل ما حلف عليه       
  .عليه

⎯£  Ÿωuρ: يقول فإن اهللا   : وأيضاً s9θà) s? >™ô“($t±Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã$sù šÏ9≡ sŒ # ´‰xî ∩⊄⊂∪ HωÎ) βr& u™!$t±o„ 

ª!$# 4... ب أن من وعد ومل يستثن فقد عصى        فوج، فصح حترمي الوعد بغري استثناء    . )٦(اآلية

إن شـاء اهللا    : فإن استثىن فقال  ، وال جيوز أن جيرب أحد على معصية      .  يف وعده ذلك   اهللا  

                                                 
، املـدخل الفقهـي     ١/٥٦ )٨٤مـادة ( لسليم رسـتم   ، شرح الة  ٤/٥٠٤غمز عيون البصائر للحموي   : ينظر)  ١(

  .٢/٣٢العام
 وعـداده يف    ، القاضي  فقيه أهل الكوفـة      ،هو أبو شربمة عبداهللا بن شربمة بن الطفيل بن حسان الضبي الكويف           )  ٢(

  .هـ١٤٤تويف رمحه اهللا عام وقد  ، ذلكالتابعني، قيل يف نسبه غري
  .٥/٣٢٣، ذيب التهذيب١٥/٧٦، ذيب الكمال٦/٣٣٧طبقات ابن سعد: ينظر

  .٨/١٨١احمللى: ينظر)  ٣(
  .٤/١١٣٨الفروق للقرايف: ينظر)  ٤(
  .٨/١٨٢احمللى)  ٥(
  .٢٤، وجزء من اآلية٢٣سورة الكهف اآلية)  ٦(



 ٢٨٦

فال يكون خملفا لوعده إن      ، تعاىل، أو إال أن يشاء اهللا تعاىل، أو حنوه مما يعلقه بإرادة اهللا              
 لو شاءه ألنفـذه،  د علمنا أن اهللا  وقن شاء اهللا تعاىل،     ألنه إمنا وعده أن يفعل إ     ؛ مل يفعل 

  هـ.أ." كونهفإن مل ينفذه  فلم يشأ اهللا 
  

  فروع على الضابط
  
 ألن ليس من    ،مل يلزمه الوفاء به   أو بأن يعينه يف عمل ما،     ، االًمن وعد آخر بأن يعطيه م      .١

 )١(.يكره له ذلك وكان األفضل لو وىف مبا وعدلكن  والواجبات عليه،
تزوج فالنة وأنا أعينك يف صداقها بكـذا        : خله يف نفقة كمن قال    دإذا وعد آخر بأمر أ     .٢

، ألنه ليس من الواجبات عليه أن يعني غريه علـى            فال يلزمه شيء   ، مث غير رأيه   ،وكذا
   )٢(.الزواج

                                                 
  .٨/١٨٠احمللى: ينظر)  ١(
  .صدر السابق نفسهامل: ينظر)  ٢(



 ٢٨٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الضوابط الفقهية من كتاب األميان والكفارات: املبحث الثاين
 

 



 ٢٨٨

أو مبا يخرب به عن اهللا تعاىل ، مسائه تعاىلإما باسم من أ، ال ميني إال باهللا .  ١
  )١(.وال يراد به غريه

  
   معىن الضابط

  
كتاب األميان وأمهها، والذي يضبط به ألفـاظ الـيمني          يف  ضوابط  الهذا الضابط أول    

  ._رمحه اهللا _ الصحيحة عند ابن حزم 
  )٢ (:أحد أمرين، إال ب مينياصح، وال يطلق عليهت أن اليمني ال _رمحه اهللا _ فهو يرى 

 اليت مسى هبا نفسه، إذ ال حيل ألحـد أن يـسمي اهللا               باسم من أمساء اهللا      تإذا كان  .١
٣(.، إال مبا مسى به نفسه(  

  .ال يراد به غريه، وعن اهللا  مبا خيرب به تإذا كان .٢
  

، كما أشار أيضاً يف كتاب احمللى       )٤( مؤلفاً يف أمساء اهللا احلسىن     _رمحه اهللا   _ وقد ألف   
 . امساً)٨٤( اليت بلغ إحصاؤه هلا، ما يقاربىل أمساء اهللا إ

                                                 
  .٨/١٨٣احمللى )  ١(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٢(
)٣ (  وعلى إطالق قوله يف أمساء اهللا       _ رمحه اهللا   _ افق ابن حزم    ال ي     فال ينكر مسلم أن اهللا ، يسمى مبا مسى به 

  .نفسه، ويدعى بأمسائه احلسىن، أما عدم االشتقاق له من أمسائه امساً فغري مسلم
ويفرق بني دعائه واإلخبار عنه، فال يدعى إال باألمساء احلسىن، وأما اإلخبار عنه        :" _ رمحه اهللا   _  ابن تيمية    يقول

  .هـ.أ ." لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ وإن مل حيكم حبسنه،فال يكون باسم سيء
اسم ثبت له معناه يف اللغة ودلّ العقـل         وجيوز أن يسمى اهللا تعاىل بكل       :" _رمحه اهللا   _ ويقول أبو يعلى احلنبلي     

  .هـ.أ."والتوقيف عليه إال أن مينع من ذلك مسع وتوقيف
، املقصد األسىن شـرح     ٦٢، املعتمد يف أصول الدين أليب يعلى ص       ١٢٥،  ٢/١٢٤الفصل يف امللل البن حزم    : ينظر( 

وموقفه من اإلهليات ألمحـد احلمـد       ، ابن حزم    ١٤٣،  ٦/١٤٢، الفتاوى البن تيمية   ١٧٣أمساء اهللا احلسىن للغزايل ص    
  ).وما بعدها١٢٣ وما بعدها، الى شرح القواعد املثلى لكاملة الكواري ص٢٠٤ص

_  أمساء اهللا احلـسىن   _ ومل أعرف أحداً من العلماء اعتىن مبطلب ذلك       : _ رمحه اهللا   _ يقول أبو حامد الغزايل     )  ٤(
 صح عندي قريب من مثانني امسـاً يـشتمل        : " زم فإنه قال    بن ح اومجعه سوى رجل من حفاظ املغرب يقال له علي          

  =    .هـ.أ"عليها الكتاب، والصحاح من األخبار، والباقي ينبغي أن يطلب عن األخبار بطريق االجتهاد



 ٢٨٩

ـ اوجاءت أحاديث يف إحصاء التسعة والتسعني       " : _رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم     امس، 
  )١( ."مضطربة ال يصح منها شيء أصالً، فإمنا تؤخذ من نص القرآن، ومما صح عن النيب

ا جاء به النص فقط،     مب_  رمحه اهللا    _ فيكون عند ابن حزم      ،عن اهللا   أما ما خيرب به     
 )٢(:من مثل

مقلب القلوب، وارث األرض وما عليها، الذي نفسي بيده، رب العاملني، أو بعلم اهللا تعاىل               
  .وكل ما جاء به النص من مثل هذا، أو قدرته  أو عزته  أو قوته  أو جالله

  
، عن اهللا   رب به   خي مبا    اليت مسى هبا نفسه، أو     فإذا حتقق احللف باسم من أمساء اهللا        

  .حينئذ حالفاً كان املرء
وأما من حلف بغري ذلك، فليس حالفاً، وال يعترب حلفه مييناً، وال كفارة يف ذلك إن حنث،                 

وليس عليه إال التوبة مـن      ،  فقط وهو عاص هللا    ، وال يلزمه الوفاء مبا حلف عليه بذلك      
  .ذلك واالستغفار 

، وحلمـه ، وكرمـه ، وإرادته، وأما اليمني بعظمة اهللا   " : _رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    
فـال  ، ألنه مل يأت هبا نص    ؛ فليس شيء من ذلك ميينا    ، وسائر ما مل يأت به نص     ، وحكمته

  )٣(."جيوز القول هبا

                                                                                                                                               
  ).١٧٢ينظر املقصد األسىن شرح أمساء اهللا احلسىن للغزايل ص= ( 

،حيث نقل  ٧٤حزم وموقفه من اإلهليات ألمحد احلمد ص      ابن  : ينظر( . وقد ذكره ابن عقيل الظاهري ضمن املفقودات      
  ).٦٢، ص٢٦ذلك عن جملة الفيصل عدد 

  .٨/١٨٣احمللى : ينظر  )١(
  .  املصدر السابق نفسه: ينظر )٢(
  .٨/١٨٤احمللى : ينظر)  ٣(

رتل علـى   ، إىل نفي إطالق لفظ الصفات هللا تعاىل، ألنه تعاىل مل ينص يف كالمه امل              _رمحه اهللا   _ ويذهب ابن حزم    
، ومل يرد عن أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم، وال عـن             الصفات وال على لفظ الصفة، ومل حيفظ ذلك عن النيب         

خيار التابعني، وألن لفظ الصفة يف اللغة العربية ويف مجيع اللغات عبارة عن معىن حممول يف املوصوف مبـا ال معـىن                      
 ه إىل اهللا تعاىل البتة، إال أن يأيت نص بشيء أخرب اهللا تعاىل به عن نفـسه                للصفة غري هذا البتة، وهذا أمر ال جيوز إضافت        

وال يرجـع  ،  فنؤمن به، وندري حينئذ أنه اسم علم ال مشتق من صفة أصالً ، وأنه خرب عنه تعاىل ال يراد به غريه 
  =                    .منه إىل سواه البتة



 ٢٩٠

  أدلة الضابط
  

  : جمموعة من اآليات واألحاديث، يف سياق هذا الضابط_رمحه اهللا _ ذكر ابن حزم 
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™ :  !uρ âقولـــه  .٢ !$oÿ ôœF{ $# 4© o_ ó¡ çtø: $# çνθ ãã ÷Š$$sù $pκÍ5 ( (#ρ â‘ sŒuρ t⎦⎪ Ï%©!$# šχρ ß‰ Åsù=ãƒ þ’Îû ⎯Ïµ Í×̄≈ yϑó™ r& 4 

tβ÷ρ t“ ôfã‹y™ $tΒ (#θçΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ ٢(.اآلية( 
  

™ :  ÷βÎ) }‘Ïδ HωÎ) Öقوله   .٣ !$oÿ ôœr& !$yδθ ßϑçGø‹®ÿ xœ öΝ çFΡ r& / ä. äτ !$t/# u™ uρ !$̈Β tΑ t“Ρ r& ª!$# $pκÍ5 ⎯ ÏΒ ?⎯≈ sÜù=ß™ 4 βÎ) 

tβθ ãèÎ7−Ftƒ ωÎ) £⎯ ©à9 $# $tΒ uρ “ uθôγs? ß§àΡ F{ $# ( ô‰ s) s9 uρ Ν èδ u™ !% y` ⎯ ÏiΒ ãΝ ÍκÍh5§‘ #“ y‰ çλù;$# ∩⊄⊂∪ ٣(.اآلية( 
 

 )٤(". وتسعني امساً، مائة إال واحداً، من أحصاها دخل اجلنةةإن هللا تسع : "قوله  .٤

                                                                                                                                               
يف عدم إثبات الصفات هللا تعاىل، وعدم جواز إطالق لفـظ  _ رمحه اهللا _ وهذا املذهب الذي يذهب إليه ابن حزم        = 

لك األمساء صـفات، هـو يف        ت الصفة أو الصفات له تعاىل، وجواز تسميته مبا مسى به نفسه من غري أن يشتق له من                
احلقيقة ما ذهب إليه املعتزلة، وإن كان ابن حزم ال يلتزم نفس اسـتدالهلم علـى النفـي، لكنـه يتفـق معهـم يف                    

  ). وما بعدها١٨٨ابن حزم وموقفه من اإلهليات ألمحد احلمد ص: ينظر( .جةالنتي
دخلوا يف الكالم الذي ذمه السلف      ... إن الظاهرية مع انتساهبم إىل احلديث والسنة      : " _ رمحه اهللا   _ يقول ابن تيمية    

      .)١٠٩ صشرح العقيدة األصفهانية:   ينظر(.هـ .أ."واألئمة، حىت نفوا حقيقة أمساء اهللا وصفاته
، شرح العقيـدة    ٢/١٢٢، الفصل يف امللل والنحل البن حزم        ١٤٤اإلبانة لألشعري ص  : ينظر لالستزادة يف ما مضى    و

  . وما بعدها١٨٨، ابن حزم وموقفه من اإلهليات ألمحد احلمد ص١٠٩األصفهانية ص
  .١١٠سورة اإلسراء، اآلية)  ١(
  .١٨٠سورة األعراف، اآلية)  ٢(
  .٢٣اآليةسورة النجم، )  ٣(
  ).٢٧٣٦(باب ما جيوز من االشتراط والثنيا يف اإلقرار، _ ١٨كتاب الشروط، _ ٥٤صحيح البخاري، )  ٤(

  ).٢٦٧٧(باب يف أمساء اهللا تعاىل وفضل من أحصاها،_ ٢كتاب الذكر والدعاء، _ ٤٨ صحيح مسلم، 



 ٢٩١

أنه ال حيل ألحد أن يسمي اهللا تعاىل إال مبا مسى           : اآليات واحلديث هذه  وجه الداللة من    
، " مائـة إال واحـداً  :"  ال تزيد على تسعة وتسعني، لقوله  مساءه  به نفسه، وأن أ   

  )١(.فنفى الزيادة وأبطلها
 

أال من كان حالفا فال حيلـف إال         : "  قال   عن النيب    ،عن ابن عمر رضي اهللا عنهما      .٥
 )٢(".ال حتلفوا بآبائكم: "، فكانت قريش حتلف بآبائها فقال"باهللا

ري اهللا، يفيد بطالنه وحترميه، وأنه أتى على غري ما أراد           النهي عن احللف بغ   : وجه الداللة 
  .، فهو رد على صاحبه وال يصحاهللا ورسوله

  
  فروع على الضابط 

  

، ، وحـق املـصحف    وحق رسول اهللا    ، وبعهد اهللا وميثاقه  ، ال يصح احللف باألمانة    .١
  )٣(.ولعمرك وحنو هذه األلفاظ، ولعمري،  الكعبةوحق، وحق اإلسالم

أو علي  ، وعلي ميني ، وحلفت، وأحلف، وأقسمت، أقسم:يمني بقول احلالف  صح ال تال   .٢
لـيس  ،  هبا معصية  لفإذ أن كل هذا ليس ميينا، واحل      أو مجيع األميان تلزمين،     ، ألف ميني 

   )٤(.ألن كل ما مضى غري اهللا، وال جيوز احللف إال باهللا؛ فيها إال التوبة واالستغفار 
، فإن نوى يف نفسه املصحف أو الصوت املـسموع          إن حلف بالقرآن أو بكالم اهللا        .٣

 ميني وعليـه كفـارة إن       ومييناً، وإن نواه على اإلطالق فه     أو احملفوظ يف الصدور فليس      
  )٥ (.حنث

                                                 
  .٨/١٨٣احمللى : ينظر)  ١(
  ).٢٦٧٩(باب كيف يستحلف، _ ٢٦كتاب فضائل الصحابة، _ ٥٢صحيح البخاري، )  ٢(

 ).١٦٤٦(باب النهي عن احللف بغري اهللا، _ ١كتاب األميان، _ ٢٧صحيح مسلم، 
  .٨/١٨٥احمللى: ينظر)  ٣(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٤(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٥(

ن احللف بالقرآن أو بآيـة منـه أو         ومجلته أ ... إن حلف باملصحف ، انعقدت ميينه     :" _ رمحه اهللا   _ يقول ابن قدامة    
. هـ.أ"ألن القرآن كالم اهللا وصفة من صفات ذاته       ... بكالم اهللا ميني منعقدة، وهو قول عامة أهل العلم سوى احلنفية          

  =                 .٤٦١، ١٣/٤٦٠املغين: ينظر



 ٢٩٢

علي املشي إىل مكة إن كلمت فالناً، ال يلزم الوفاء          : من أخرج نذره خمرج اليمني، فقال      .٤
   )١(. وال كفارة عليهاهب
  )٢(. طالقا ال يقع هب_ وسواء بر أو حنث_ ملزتاليمني بالطالق ال  .٥
  

                                                                                                                                               
 احلقيقة، لكـن شـذ       على يوافق مذهب أهل السنة واجلماعة يف أن القرآن كالم اهللا           _ رمحه اهللا   _ وابن حزم   = 

  .عنهم حني اعترب أن القرآن الذي هو كالم اهللا ليس غري اهللا
  ).١٩٤، ابن حزم وموقفه من اإلهليات ص٣/٧الفصل يف امللل والنحل ص: ينظر( 
  .٨/١٥٩احمللى: ينظر)  ١(
  .١١/٢٥٧احمللى: ينظر)  ٢(



 ٢٩٣

  )١(.اليمني حممولة على لغة احلالف وعلى نيته. ٢
  

  معىن الضابط
  

 أن اليمني اليت يؤاخذ املكلـف     إىل ، يف هذا الضابط   _رمحه اهللا   _ يشري اإلمام ابن حزم     
  :ا شرعا، ويرجع إليها عند االختالف هيهب

  .ما كانت على لغة احلالف �
  .   وهو مصدق أيضاً فيما ادعى من ذلك،يف نيتهما أضمره  �
، فال يـشترط أن     _رمحه اهللا   _  على أي لغة كانت كما يرى        ةكون اليمني صحيح  تو
  .اللغة العربية بتكون

  
  أدلة الضابط

  
  )٢(".لكل امرئ ما نوى إمنا إمنا األعمال بالنيات و :"قول النيب  .١

يت نواها، وليس على ما فهمـه منـه         أن كل مكلف حماسب على نيته ال      : وجه الداللة 
  .اآلخرون

واحد فإمنا خيرب عـن     وكل  ،  من احلالف عما يلتزم بيمينه تلك      أن اليمني إمنا هي إخبار     .٢
  )٣(.وعما يف ضمريه، نفسه بلغته

  
  فروع على الضابط

  

                                                 
  .٨/١٩٤احمللى )  ١(
  ).١(برقماب كيف كان بدء الوحي، ب_ ١كتاب بدء الوحي ، _ ١صحيح البخاري، )   ٢(

 ).١٩٠٧( إمنا األعمال بالنيات، باب قوله _ ٤٥كتاب اإلمارة، _ ٣٣صحيح مسلم، 
  .٨/١٩٤احمللى : ينظر)  ٣(



 ٢٩٤

من قيل له قل كذا أو كذا، فقال ما طُلب منه، وكان ذلك الكالم مييناً بلغة ال حيسنها                   .١
 )١(.فال شيء حينئذ عليه وال يعد حالفاً وال كفارة عليهالقائل، 

  )٢(.جواز التورية يف اليمني ويصدق على ذلك؛ ألن اليمني على نية احلالف .٢
   )٣(. فحنث، فإن عليه الكفارة باسم اهللا _عربية الغري ولو كانت ب _ من حلف بلغته .٣
 ةإشارة، ألن اليمني حممولميني األبكم واستثناؤه الزمان على حسب طاقته من صوت أو         .٤

   )٤(.على لغة الشخص اليت يقدر عليها
 يف شرب شيء منه حنث بأي شيء        فإن كانت له نية   لو حلف أن ال يشرب ماء النهر،         .٥

  )٥(.منه، ألنه هبذا خيرب عن شرب بعض مائه، فإن مل يكن له نية فال حنث عليه
، وإن مل تكن له نية محـل         محل عليها  فإن كانت له نية   من حلف أن ال يشرب شراباً،        .٦

 )٦(.على كل ما يطلق عليه شراب
 

  املستثنيات
  

 فإن اليمني ههنا على نية احمللوف       _ واحلالف مبطل    _ميني يف حق خلصم عليه       من لزمته  .١
عاص لـه يف اسـتدفاع      ،  يف جحوده احلق   وهو عاص هللا    ، اله، وال ينتفع بتوريته   

 : " وذلك لقولـه    ،  )٧(س وال بد  فهو حالف ميني غمو   ، مطلب خصمه بتلك اليمني   
  )٨(".ميينك على ما يصدقك به صاحبك

                                                 
  .٨/١٩٤احمللى : ينظر)  ١(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٢(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر)  ٣(

فإن حلف هؤالء هبذه األمساء فهي ميني صحيحة، ويف         ... ىل يف كل لغة اسم      وهللا تعا : " _ رمحه اهللا   _ يقول ابن حزم    
  ."احلنث فيها الكفارة

  .٨/١٩٨احمللى : ينظر)  ٤(
  .٨/٢٠٣احمللى : ينظر)  ٥(
  .٨/٢١٠احمللى : ينظر)  ٦(
  .٨/١٩٤احمللى : ينظر)  ٧(
، من رواية أيب هريرة   ) ١٦٥٣(لف،  باب ميني احلالف على نية املستح     _ ٤كتاب األميان،   _ ٢٧صحيح مسلم،   )  ٨(

  ".اليمني على نية املستحلف ": أخرىويف رواية



 ٢٩٥

  

⎯ :وذلـك  لقـول اهللا       ،  )١(ال يصح أن يستثين من اليمني بنية دون لفـظ            .٢ Å3≈ s9 uρ 

Ν à2ä‹Ï{# xσ ãƒ $yϑÎ/ ãΝ ›?‰¤) tã z⎯≈ yϑ÷ƒ F{ $# ٢(.اآلية(  

                                                 
  .٨/١٩٥احمللى : ينظر)  ١(
  .٨٩سورة املائدة من اآلية)  ٢(



 ٢٩٦

  )١(.ال كفارة إال على من تعمد احلنث وقصده. ٣
  

  معىن الضابط
  

  :احلنثتعريف 
وتأيت مبعان أخـرى  .  أي مل يرب فيها،أحنثْت الرجل يف ميينه فحنِث : اخلُلف يف اليمني تقول     

  )٢(.الذنب العظيم:  واحلنث أيضاً، بلغ الغالم احلنث إذا جرى عليه القلم:فيقال
وهذا الضابط من الضوابط املهمة يف كتاب األميان، فال جتب الكفارة إال عنـد تعمـد                

  .جتب عليه الكفارة فال ،يقصدهمل وبنفسه د ذلك، أما إن مل يتعمد احلنث احلنث وقص
  

  )٣( :_رمحه اهللا _ عند ابن حزم اليمني صفة كفارة 
  .عتق رقبة، أو أن يكسو عشرة مساكني، أو أن يطعمهم: التخيري بني �
  .إن مل يقدر على شيء من العتق، أو الكسوة، أو اإلطعام، ففرضه صيام ثالثة أيام �
  

  :ائل متفرقة حول كفارة اليمنيمس
�            من العتق  :  الكفارات لزمته  من أراد أن حينث فله أن يقدم الكفارة قبل أن حينث، أي

  )٤(.أو الكسوة أو الصيام

جيزئ يف العتق، املؤمن والكافر، والصغري والكبري، واملعيـب والـسامل، والـذكر              �
  )٥(. أطلقت ومل ختصص رقبة دون أخرىاآليةاخل، ألن ...واألنثى

                                                 
  )بتصرف (.١٩٢، ١٩١، ١٨٧ /٨احمللى : ينظر)  ١(
  .٣/١٩٨، تاج العروس٨٢، املصباح املنري ص١/٢٦٤، الصحاح١/٢٩٣خمتصر العني: ينظر)  ٢(
  .٨/٢١احمللى:  ينظر) ٣(
  :ال جيزئ شيء من الشريعة قبل وقته إال يف موضعني_ رمحه اهللا _ يقول ابن حزم )  ٤(
  .كفارة اليمني قبل احلنث .١
  . بعد عرض الشفيع عليه أن يأخذ أو يترك قبل البيع، فإسقاطه حقه حينئذ، الزم له فقط،إسقاط الشفيع حقه .٢
  .٢١٢، ٨/٢١١احمللى: ينظر

  .٨/٢١٥لى احمل: ينظر)  ٥(



 ٢٩٧

   )١(.جيزئ كسوة أهل الذمة وإطعامهم إذا كانوا مساكني �
   )٢(.، وال يشترط التتابعجيزئ صوم ثالثة أيام متفرقة إن شاء �
  

  أدلة الضابط 
  

 y7: قوله تعاىل � Ï9≡ sŒ äο t≈ ¤ x. öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& # sŒ Î) óΟ çFø n=ym  ٣(اآلية(.  

حمذوف اآلية فيها   ه املرء، ف   أن الكفارة واجبة يف كل حنث قصد       :اآليةوجه الداللة من    
  )٤(.فحنثتم :قد صح اإلمجاع املتيقن والنص على أنه

  
  :فروع على الضابط

  
  )٥(.ال جتب الكفارة يف لغو اليمني، لعدم تعمد احلنث .١
من حلف أن ال يفعل أمراً، ففعله ناسياً أو مكرهاً فال كفارة عليـه، ألنـه مل يتعمـد                    .٢

  )٦(.احلنث
 ففعله احمللـوف    ، فعالً ذكره له، أو أن ال يفعل فعالً كذا         من حلف على غريه أن يفعل      .٣

 )٧(.عليه عامداً أو ناسياً، فال كفارة على احلالف
  

                                                 
  .٨/٢١٩احمللى : ينظر)  ١(
  .٨/٢١٩احمللى : ينظر) ٢(
  .٨٩سورة املائدة من اآلية)  ٣(
  .١٩٢، ٨/١٩١احمللى : ينظر)  ٤(
  .٨/١٨٦احمللى : ينظر)  ٥(

  :ولغو اليمني عند ابن حزم له صورتان
  .ما حلف املرء وهو ال يشك يف أنه كما حلف عليه، مث تبني له أنه خبالف ذلك .١
  .ال واهللا وأي واهللا :رى به لسان املرء يف خالل كالمه بغري نية، فيقول يف أثناء كالمهما ج .٢
  .٨/١٨٧احمللى : ينظر)  ٦(
  .املصدر السابق نفسه: ينظر) ٧(



 ٢٩٨

 )١(.من تعمد اليمني على الكذب عاملاً بأنه كذب، فهو حانث بيقني وعليه الكفارة .٤
)٢(. تعمد احلنث وقـصده    ما دام أنه  ال فرق،   وجتب الكفارة يف ميني املعصية والغضب        .٥

   
  
  
  
  

     
   

                                                 
  .١٩١_ ١٨٧/ ٨احمللى : ينظر)  ١(
  .٨/١٩١احمللى : ينظر)  ٢(



 ٢٩٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ةــخامتــال
  



 ٣٠٠

  اخلامتة
  
  

 والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصالة والسالم على خـامت           ،على إحسانه احلمد هللا   
  رسله وأنبيائه وبعد،،

  
 قمت هبا متجوال بني صـفحات       ،فقد مت هذا البحث بعد مسرية طويلة يف فقه العبادات         

القواعد والضوابط الفقهية   استخراج   ةسريملمتابعة  و ،    _رمحه اهللا _ كتاب احمللى البن حزم     
  : النتائج التاليةومتخض البحث عن ،عند أعالم الفقه اإلسالمي

  
 من الشخصيات اليت كان هلا أثر واضح يف تاريخ          _رمحه اهللا   _ تعترب شخصية ابن حزم      .١

لقلق يف ذلـك    الفقه اإلسالمي، على الرغم من احملن اليت واجهته وسببت له الكثري من ا            
 .اصة ما عرف عنه من خروج عن التيار الفقهي السائد آنذاكوخبالوقت، 

 حوت الكثري مـن     ،افظة مميزة وحب ، بعقلية فذة  _رمحه اهللا   _ ابن حزم   اإلمام  لقد متيز   و
 مثبتا بذلك وجوده يف كل      ،املعارف والعلوم اليت أهلته ألن يكون عاملًا يشار إليه بالبنان         

الفرق، ويكفيه من ذلك أنه جمتهد مطلـق        وشريعة والتاريخ واملذاهب    علم من علوم ال   
 أهل العلم كما مر معنا، إال أنه أبعد النجعة يف كثري من             شهد بفضله وعبقريته الكثري من    

اجتهاداته، حىت خرج عن املعهود املألوف غفر اهللا لنا وله، فينبغي على طالـب العلـم                
 ،يعرض عليه، واالحتياط لدينه عقيدة وشـريعة      التروي وتدقيق النظر والتمحيص فيما      
  .وعدم االجنراف واإلعجاب رد املخالفة

  
الفـروع   وأثره الواضح يف ضبط      ، أمهية علم الضوابط الفقهية    ظهرت من خالل البحث    .٢

 .أبواب الفقه املتفرقةكل باب من املتناثرة، ويف  يةالفقه



 ٣٠١

أكثرية القـائلني    و ،ئدة هذا التفريق   وفا ، الفرق بني القواعد والضوابط الفقهية     كما ظهر 
 يف كتب الفقهاء، باإلضـافة إىل       ة أهم إطالقات الضابط املوجود    وظهرت لنا أيضا  به،  

 .أبرز املؤلفات اليت عنيت بذكر الضوابط الفقهية
  
ر املدرسة الظاهرية يف علم الضوابط الفقهية وما قاموا بـه           يف هذه األطروحة أث   لنا  ظهر   .٣

ل فكرها ومنهجها   سالمي يف كثري من الضوابط، هذه املدرسة اليت مثّ        من إثراء للفقه اإل   
 . حيث ضم كتابه احمللى الكثري من الضوابط الفقهية_رمحه اهللا _ اإلمام ابن حزم 

  
مع الفقهاء يف كثري من الضوابط الفقهية، حيث         _رمحه اهللا   _ موقف ابن حزم    ظهر لنا    .٤

، وقـد    إىل انفراداته الواضحة يف بعضها     إلضافة من أهل العلم، با    اكثريوافق يف أكثرها    
فه لبعض األحاديث الـيت مل تـصح         وأنه يكون عادة بسبب تضعي     ،بينت سبب انفراده  

 .، باإلضافة إىل رفضه للقياس كأصل ودليل يستدل بهعنده
  
 روح النص من الكتـاب       بأن فيها  _رمحه اهللا   _ ابن حزم   الفقهية عند   ضوابط  التتميز   .٥

 .لعقل والذهن يف فهم تلك النصوص واالستنباط منهال هافة إىل إعمالوالسنة، باإلض
  
يرزقنا العلم النـافع     أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن          أخريا أسأل اهللا    و

  . إنه ويل ذلك والقادر عليه،والعمل الصاحل

  
  
  

     

  
  



 ٣٠٢

  
  
  

  الفهارس
  

  فهرس اآليات �
  فهرس األحاديث واآلثار �
 عالم املترجم هلمفهرس األ �
  فهرس األماكن �
  .الضوابط الفقهية مرتبة على حروف املعجمالقواعد وفهرس  �
  فهرس املصادر واملراجع �
  فهرس املوضوعات �
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  فهرس اآليات
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  فهرس اآليات
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  فهرس األحاديث واآلثار

  



 ٣١٥

  فهرس األحاديث واآلثار
  

 
  

  احلديث أو األثر
  

  
 لصفحةا

  ............"إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً "
 ............................................"إذا أرسلت كلبك املعلم " 
 ".............إذا أوهم أحدكم يف صالته فليتحر أقرب ذلك من الصواب "
 ............................."إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتني "
 .............."إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينصرف فليتوضأ وليعد صالته" 
 )...........ابن عمر( "منكان أحدكم يف الصالة فسلّم عليه فال يتكل إذا" 
إذا كان يوم اجلمعة، وقفت املالئكة على باب املـسجد يكتبـون األول              "

  ..............................................................."فاألول
  ..............."إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلريقه مث ليغسله سبع مرار" 
 ..........................................."كلوااذكروا أنتم اسم اهللا و" 
 )......ابن عباس(" هذه أضحية ابن عباس:اشتر هبما حلماً ومن لقيك فقل" 
 ......................................................."أطعموا اجلائع "
  ..)....................................ابن عمر( "اغسل ما أصابك منه" 
  ..................................................."اغسلوه مباء وسدر "
  ..........................................."من البول أكثر عذاب القرب "
 "..................................أال من كان حالفا فال حيلف إال باهللا" 
  ".........................و ساجدا أال وإين يت أن أقرأ القرآن راكعا أ" 
  "......................... بقتل الوزغ  ومساه فويسقاأمر رسول اهللا  " 
 "..................................... بقتل الكالبأمرنا رسول اهللا " 

١٤٤  
٢٦٨  
١٦٥  
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٢٩٢  
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٢٩٠ 
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 ٣١٦

  ..........................................."إن الدال على اخلري كفاعله" 
 ................................."اخلطأ والنسيانعن أميت  جتاوز إن اهللا "
........................."إن اهللا وضع عن املسافر الصيام ونصف الصالة "
  ............."إن املاء ال ينجسه شيء إال ما غلب على رحيه وطعمه ولونه" 
 "...........  صلى صالة اخلوف، فصلى بالذين خلفه ركعتنيالنيب  أن" 
 . ".......................... اغتسل يف قصعة فيها أثر العجنيأن النيب " 
 "...................................... كان يشري يف الصالةأن النيب " 
........................................"إن دم احليض دم أسود يعرف  "
  ..................................."حرام إن دماءكم وأموالكم عليكم " 
  ................" يف رمضان فاستفىت رسول اهللا  وقع بامرأته أن رجالً" 
  ".............. أتى على امرأتني صائمتني تغتابان الناس أن رسول اهللا " 
  ................."  توضأ ومسح على اجلوربني والنعلنيأن رسول اهللا " 
 "........................... مسح على اخلفني واخلمار  رسول اهللا أن" 
 ".......................... ى عن أكل اجلاللة وألبااأن رسول اهللا " 
 ى عن اجلاللة يف اإلبل أن يركب عليها أو يشرب من            أن رسول اهللا    " 

  ....................".............................................ألباا
  "..................................... وجد شاة ميتة أن رسول اهللا " 
  "...........يف نذر كان على أمه استفىت رسول اهللا  سعد بن عبادةأن " 
  )..............................عمر" (إن شئت فامسح وإن شئت فدع " 
  ..................................". عن ضفدع أن طبيبا سأل النيب " 
"............................ قامت إىل الصالة يف درع ومخار  عائشةأن" 
 ............."إن كان جامداً فألقوها وما حوهلا وإن كان مائعاً فال تقربوه" 
 "............................................. وتسعني امساًةإن هللا تسع "
 ".................................. هلذه البهائم أوابد كأوابد الوحشإن "
إن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم فاقضي ما يقضي احلـاج غـري أن ال                  "

  ........................................................."تطويف بالبيت
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 ٣١٧

  ..........................................................." أنفست؟ "
 .........................................."أصلي إنك سلمت آنفاً وأنا "
  

 ........................"إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرىء ما نوى  "
  
  

  

 .........................."إنه ال يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل "
 "......................................يعذبان يف كبريإما ليعذبان وما " 
 .............................................."أميا إهاب دبغ فقد طهر" 
  )..................ابن مسعود( "أميا جنب غسل رأسه باخلطمي فقد أبلغ "
 ........."................. خيطب يوم اجلمعة، إذ قام رجلبينما النيب " 
  "..............................................حديث الشاة املسمومة " 
  ".....................................................حديث العرنيني " 
  .............................................."دخلت العمرة يف احلج" 
  ........................................"دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني" 
 وإن أحدهم ليشهد على الشهادة وهو قائم        رأيت أصحاب رسول اهللا     " 

  )......................................................أبو رافع" (يصلي
 "....................... ميسح على اخلفني والعمامة رأيت رسول اهللا " 
 "......................................عد العصرسألت عن الركعتني ب" 
  ......................................."سبحان اهللا إن املؤمن ال ينجس "
............................................"سنوا هبم سنة أهل الكتاب" 
 ............................................"صلوا كما رأيتموين أصلي" 
 ......................" ركعتني، مث قام فلم جيلسصلى بنا رسول اهللا  "
  ..................................................."فإن دباغها ذكاا "
  ............................................."فدين اهللا أحق أن يقضى" 
 

١٤٧  
١٥٧  

  

١٦٩ ،
٢٠٠ ،
٢٩٢  

  

٢٧٤  
١٠٦  
٩٣  
١١٤  
١٧٦ 
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٢١٣ ،
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 ٣١٨

 "......................لسفرفرضت الصالة ركعتني ركعتني يف احلضر وا" 
  
  ".........اوجعلت لنا األرض كلها مسجد.....  فضلنا على الناس بثالث"
  
  
  ......."يأمرنا أن ميسح املقيم يوما وليلة واملسافر ثالثاً كان رسول اهللا " 
 ...."......................... تأمر خادمتها أن تقسم املرقةعائشةكانت " 
 العشاء اآلخرة مث يرجع إىل قومه فيصلي        يصلي مع رسول اهللا      معاذكان  " 

  "......................................................هبم تلك الصالة
 ...................................."كتاب اهللا أحق وشرط اهللا أوثق" 
 ....... .........................."كل ذي ناب من السباع فأكله حرام "
  ".......................................كل عمل ابن آدم له إال الصيام" 
".......................................كل مسكر مخر وكل مخر حرام" 
 ).........عائشة(" فنؤمر بقضاء الصومكنا حنيض على عهد رسول اهللا  "
  ........................."نال صالة حبضرة طعام وال وهو يدافعه األخبثا" 
 ".....................................................ال وصية لوارث" 
  ............."ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه" 
وبيع، وال شرطان يف بيع، وال ربح ما مل تضمن، وال بيع ما             ال حيل سلف    " 

  ..........................................................."ليس عندك
  ......................."ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ "
.............................................."لعن اهللا من ذبح لغري اهللا "
  ................................................."لم؟ أأصلي فأتوضأ ؟" 
 ......................."ليس فيما دون مخسة أوساق متر وال حب صدقة" 
  ....................."ليس من حب وال متر صدقة حىت يبلغ مخسة أوسق "
"...........................................املاء طهور ال ينجسه شيء " 
 ...........................) ........بالل( ."ما أبايل لو ضحيت بديك "
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 ٣١٩

 .........................................."ما أسكر كثريه فقليله حرام "
"......................................ما أر الدم وذكر اسم اهللا فكلوا" 
  ..................................................."ما لك، أنفست؟ "
 "............................ وليستظل، وليقعد وليتم صومهمره فليتكلم "
  
 ..........................."من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 
  
  
 "...........من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح، فكأمنا قرب بدنة "
 ................"من ذرعه القيء فال قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء "
  ...................................."من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا " 
  .............................."من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له "
 ..." ............................................من مل يدع قول الزور" 
 ..................................."ليهمن مات وعليه صيام صام عنه و" 
 .............."من نام عن صالة أو نسيها فكفارا أن يصليها إذا ذكرها" 
  ..............."من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصيه فال يعصه "
 "............................ عن كل ذي ناب من السباع ى النيب " 
  ..................................................."نتفعتم جبلدهاهال ا "
 ..........................................."هو الطهور ماؤه احلل ميتته "
"............................................هو صيد وجيعل فيه كبش " 
 ..........................."هي مخس وهي مخسون ال يبدل القول لدي "
   ........................)ابن عباس "(وليهقضى عنه وإن كان عليه نذر " 
  ."....................................وال جتزي جذَعةٌ عن أحد بعدك" 
 
  ..............."وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة "
 ......................................."...الولد للفراش وللعاهر احلجر" 
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١٩٠  
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 ٣٢٠

 "............يا رسول اهللا هلك الكراع وهلك الشاء فادع اهللا أن يسقينا" 
 )..............أبو رفاعة"(يا رسول اهللا، رجل غريب جاء يسأل عن دينه" 
 ...................................."ميينك على ما يصدقك به صاحبك" 
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  فهرس األعالم 
  
  



 ٣٢٢

 فهرس األعالم
  

  

    العلم
 

  
الصفحة

  )أ(
  

  ......................................................إبراهيم بن خالد، أبو ثور
 ........................................................أمحد بن سعيد بن حزم

. ..........................................أمحد بن عبد السالم بن تيمية احلراين
 ....................................أمحد بن علي بن حممد العسقالين، ابن حجر

  .........................................................أبو إسرائيل األنصاري
..................................................أمحد بن قاسم بن حممد البياين

 ............................................. بن اجلسورأمحد بن حممد بن أمحد
  .............. ........................................أنس بن مالك بن النضر

  .................................صدي بن عجالن بن وهب= أبو أمامة الباهلي
  

  )ب( 
 

 ................................ ..................حممد بن إمساعيل = البخاري
 .........................................................................بريرة

  .....................................................................أبو بكرة
  ............... ................................................بالل بن رباح

  ...................................عبدالرمحن بن جاد اهللا املغريب املالكي= البناين
  

  

  
٢٦٤  
٣٣  
٢٤  
٢١٢  
٢٧٥  
٢٩  
٢٧  
١٢٥  
١٠١  

  
  
  

١٥٦  
٢٨١  
١٧٠  
١٢٤  
٦٣  
  



 ٣٢٣

  )ت( 
 

  ................................السالم بن تيمية احلراينأمحد بن عبد =  ابن تيمية
  

  )ث( 
  

  ..............................................إبراهيم بن خالد= أبو ثور الكليب 
  
  

  )ج(
 

  ................ ..............................................جابر بن عبداهللا
 ..........................أبو عمر أمحد بن حممد بن أمحد بن سعيد= ابن اجلسور

  
  )ح(

  
 ......................شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد العسقالين= ابن حجر
  ............................................................. اليمانحذيفة بن

 ....................... ..........................احلسن بن أيب احلسن البصري
 ..................................................حفصة بنت عمر بن اخلطاب

  ...............................يألندلسا  عبداهللا حممد بن أيب نصرأبو= احلميدي
 ..........................................أبو مروان حيان بن خلف= ابن حيان
  ...........................................حممد بن يوسف بن علي= أبو حيان

 ...................................................حيان بن خلف ، أبو مروان
  

  ) د(

  
  

٢٤  
  
  
  

٢٦٤  
  
  
  
  

١٥٧  
٢٨  
  
  
  

٢١٢  
١٠١  
٢٢٠  
٢٠٠  
٣٠  
٢٣  
٨٥  
٢٣  
  

  



 ٣٢٤

  
 .................................................حممد بن عبدالواحد= الدارمي

  ...................................داود بن علي بن خلف األصبهاين، الظاهري
  

  
  )ذ( 

  
 ..............................................حممد بن أمحد بن عثمان= الذهيب

  
  )ر( 

  
 .....................................................................و رافعأب

 ...............................................................رافع بن خديج
  ...................................ن حممدحممد بن أمحد بأبو الوليد =  ابن رشد
  ...................................................................أبو رفاعة

  
  )ز( 

  
  ......................أبو احلسني حممد بن حممد األنصاري اإلشبيلي= ابن زرقون 
  ................................ بدر الدين حممد بن هبادرعبداهللاأبو = الزركشي 
  .....................................................حممد بن أمحد= أبو زهرة 

  
  )س( 

 
 .................لكايفأبو نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدا= السبكي 
 .............................د السالم بن حبيب التنوخيأبو سعيد عب =سحنون 

  
١٤٦  
٢٣  

   
  
  

  
٢٤  
  
  
  

١٥٨  
٢٥٨  
١١٢  
١٧٦  

  
  
  
٥٧  
٦٣  
٢١  
  
  
  

٦٣  
٩٣  



 ٣٢٥

 .........................مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن عبدالرمحن= السخاوي 
  ................................................................سعد بن عبادة

 .....................................سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد اخلدري
 .....................................سعد بن مالك بن سنان= أبو سعيد اخلدري
..............................................................سعيد بن املسيب
 ................................................................سلمة بن احملبق

 .....................................................أم سلمة هند بنت أيب أمية
  ........................أيب بكرجالل الدين أبو الفضل عبدالرمحن بن = السيوطي

  
  )ش( 

  
 .................................................عبداهللا بن شربمة = ابن شربمة

  ...............................................................شريح بن هانئ
  ...................................حممد بن علي بن حممد بن عبداهللا= الشوكاين

  
  )ص( 

  
  .....................................................أبو القاسم،صاعد بن أمحد

 ...........................................صدي بن عجالن ، أبو أمامة الباهلي
  .................................حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد= الصنعاين

  
  

  )ط(
  

 ......................................حممد بن جرير يب يزيد بن كثري= الطربي 

٢٤  
٢٧٩  
١٩٢  
١٩٢  
٢٦٣  
٩٤  
١٤٧  
٤٤  
  
  

  
٢٨٤  
١٣٠  
٨٩  
  
  
  
١٩  
١٠١  
٨٨  
  
  
  
  
٣٧  



 ٣٢٦

  
  )ظ( 

  
....................................ود بن علي بن خلف األصبهايناد= الظاهري

  
  )ع( 

  
  ...................................................عائشة بنت أيب بكر الصديق

 ................................... حممد بن عبداهللا بن أيب عامرعامر املنصورأبو 
  .......................................بداهللا بن العباسأبو العباس ع =ابن عباس 

.........................................عبداهللا بن عبد احلكم= ابن عبد احلكم 
 ..................................................عبداحلق بن عبداهللا األنصاري

 ..........................السيوطيعبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد، جالل الدين 
...................................................عبدالرمحن بن جاد اهللا البناين
  ..................................................عبدالرمحن بن معاوية الداخل

 ................................بن عبدالسالم السلميعبدالعزيز = ابن عبدالسالم
  ........................................عبد السالم بن حبيب التنوخي، سحنون

 .............................................................عبدالغين النابلسي
............................ بن مالك بن القشب األزديعبداهللا=  بن حبينةعبداهللا

 ............................................ التميميعبداهللاعبداهللا بن الربيع بن 
 ..................................................عبداهللا بن شربمة ، ابن شربمة

 .........................................................عبداهللا بن عبد احلكم
 .................................................... بن عمر بن اخلطابعبداهللا
  ...................................................... بن قيس بن سليمعبداهللا
............................ينةعبداهللا بن حب= بن مالك بن القشب األزدي عبداهللا

  
  
  
٢٣  
  
  
  

١٠٧  
٣٣  
٩٣  
٩٣  
٥٧  
٤٤  
٦٣  
١٩  
٣  
٩٣  
٦٤  
١٦٧  
٢٩  
٢٨٤  
٩٣  
١٠٨  
١٢٥  
١٦٧  



 ٣٢٧

. ............................................................ بن مسعودعبداهللا
 ...........................دين السبكيعبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف، تاج ال

  .......................احلامتيحميي الدين أبوبكر حممد بن علي الطائي = ابن عريب
.. ............................... اإلشبيليحممد بن عبداهللا حممدأبو = العريب  ابن

  .........................أبو بكر حممد بن عبداهللا بن العريب األندلسي= ابن العريب
 .....................أمحد بن حممد بن موسى الصنهاجي األندلسي= ابن العريف 
 .................................................................علي بن طلق

  ....................................أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري سامل= العمراين
 .................................... بن إياسعبداهللاعمرو بن أمية بن خويلد بن 

  
  )غ( 

  
 ...............................د بن أمحد الطوسيحممد بن حممد بن حمم= الغزايل
........................... أبو الربكات الشافعي،حممد بن حممد بن حممد= الغزي

  
  )ف( 

  
  ................................أمحد بن فارس بن زكرياأبو احلسني = ابن فارس

 .........................................................فاطمة بنت أيب حبيش
 .............................الفضل بن علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، أبو رافع

  ....................................أبو العباس أمحد بن حممد بن علي= الفيومي 
  

  )ق (
 

 ..........................عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي= ابن قدامة
 .....................شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي= القرايف

١١٤  
٦٣  
٥٨  
٣٠  
٤٣  
٢٥  
١٤١  
٥٩  
١٢٤  

  

  
  
٤١  
٥٩  
  
  
  
٨٧  
١٤٩  
٣٠  
٦٤  
  
  
  

١١٢  
٧٠  



 ٣٢٨

. ...............................علي بن حممد بن عبد امللك الكُتامي= ابن القطان
 .....................................عبد الكرمي بن عبدالنور= قطب الدين احلليب

  .....................................................................ابن القيم
  

  )ك( 
 

  .........................................حممد بن احلسن املذحجي= ابن الكتاين
 ................................عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر= ابن كثري
 ............................ن موسى احلسيين القرمييأبو البقاء أيوب ب= الكفوي 

  
  )م(

  
 ...................................................حممد بن أيب نصر، احلميدي

 ...............................................حممد بن أمحد بن عثمان، الذهيب
 ....................................حممد بن أمحد بن حممد بن رشد ، أبو الوليد

 ..................................................... البخاريحممد بن إمساعيل
 ..........................................حممد بن إمساعيل بن صالح، الصنعاين
 ............................................حممد بن هبادر، بدر الدين الزركشي

  ........................................حممد بن جرير يب يزيد بن كثري، الطربي
......................................................حممد بن احلسن املذحجي

 ...............................................................حممد بن سريين
 ........................................ حممد، السخاويحممد بن عبدالرمحن بن

  .........................................حممد بن عبد اهلادي نور الدين السندي
 ................................حممد بن عبدالواحد بن حممد، أبو الفرج الدارمي

 ..............................................حممد بن علي بن حممد، الشوكاين
............................................حممد بن حممد بن سعيد، ابن زرقون

١٢٧  
٥٧  
٧٩  
  
  
  

٢٨  
٣١  
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٣٠  
٢٤  
١١٢  
١٥٦  
٨٨  
٦٣  
٣٧  
٢٨  
١١١  
٢٤  
١٧٠  
١٤٦  
٨٩  
٥٧  



 ٣٢٩

 ....................................................حممد بن يوسف، أبو حيان
  ...................................................املرتضى عبدالرمحن بن حممد

  .............................................املستظهر باهللا عبدالرمحن بن هشام
  ..................................................مسعود بن سليمان الشنتريين
  ...............................................املظفر أبو مروان بن عبد امللك

  ................................................................معاذ بن جبل
  ..............................................املعتد باهللا أبو بكر هشام بن حممد

  ...........................................املعتضد باهللا أبو عمرو عباد بن حممد
  ..............................................................املغرية  بن شعبة

 ................................أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري= ابن املنذر
  

  )ن( 
  

 ...................................عبد الغين بن إمساعيل بن عبدالغين= النابلسي 
  ............................... الفتوحيحممد بن أمحد بن عبدالعزيز= ابن النجار
  ......................................زين الدين بن إبراهيم بن حممد= ابن جنيم 
  ...............................................حيىي بن شرف بن مري= النووي

  
  )هـ(

 
........................................................أم هانئ بنت أيب طالب

 ...................................... بن صخر الدوسيعبدالرمحن= أبو هريرة 
  ...................................كمال الدين حممد بن عبدالواحد=  ابن اهلمام

  
  )ي(

 

٥٨  
٣٣  
٣٣  
٢٩  
٣٣  
١٦٩  
٣٣  
٣٥  
١٢٩  
١١١  

  
  
  
٦٤  
٦٣  
٦٣  
١١٩  

  
  
  

١١٣  
١٠٦  
٦٤  
  
  

  



 ٣٣٠

 ....................................وف بابن وجه اجلنة املعر،عبدالرمحنحيىي بن 
 ..............................قوب بن إبراهيم بن حبيبيع= اضي أبو يوسف الق

 ............................................يونس بن عبداهللا بن حممد بن مغيث

٢٨  
٩٣  
٢٩ 

 
     



 ٣٣١

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهـرس األمـاكن
  



 ٣٣٢

  فهرس األماكن
  

  

  انـاملك
  

  
  الصفحة

  

 ...................................................................إشبيلية
.................................................................بادية لبلة
  ...............................................................بئر بضاعة

 ....................................................................بغداد
 ..........................................................ة املغريربض منية
  ...................................................................الزالقة
  ..................................................................سرِف 

  .................................................................غرناطة 
 ...................................................................قرطبة 
 ....................................................................مصر

  ...............................................................منت ليشم
Casa Montejo..................................................... 

٣٦  
٣٦ 
١٠٠  
٣٠  
١٩  
٣٠  
١٤٦  
٣٥  
١٩  
٣٠  
٤٥  
٤٥  
  

  
  

  
     



 ٣٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   على املعجمالضوابط الفقهية مرتبةالقواعد وفهرس 
  



 ٣٣٤

   الضوابط الفقهية مرتبةالقواعد وفهرس 
  

  
  الضابطالقاعدة أو 

  

  
  الصفحة

  
  
  )أ( 

 
 ..................... واحللق والنحر فقد بطل اإلحرامإذا دخل وقت الرمي

 .................................اإلشارة يف الصالة جائزة يف كل ما ناب
..................................األضحية جائزة بكل حيوان يؤكل حلمه

 ........ بالوفاء به إمنا هو نذر الطاعة فقط_ تعاىل_اهللا إن النذر الذي أمر 
  

  )ب( 
 

 ........................................................البول كله حرام
  

  )ت( 
  

 ......................................................التيمم طهارة تامة
  

  )ح( 
 

 ........................احليض والنفاس شيء واحد وحكم واحد وال فرق
  

  )خ( 

  
  

  
٢١٥  
١٥٦  
٢٢٩  
٢٧٤  

  
  
  

١٠٥  
  
  
  

١٣٢  
  
  
  

١٤٥  
  
  



 ٣٣٥

 
 .....................................املال ال حتيل حكم الزكاةاخللطة يف 

  
  )ز( 

 
 ........................الزكاة واجبة يف ذمة صاحب املال، ال يف عني املال

  
  )ص( 

 
 ..................................صالة املسافر أصل وصالة اإلقامة أصل

  
  )ض(

  
 ..............................................الضرورات تبيح احملظورات

  
  )ط(

 
 ...........والنجس ال يطهر مبالقاة الطاهر، الطاهر ال ينجس مبالقاة النجس

  ...................الطهارة ال ينقضها إال األحداث أو نص وارد بانتقاضها
  

  )ك( 
 

 ....................كل إقامة يف مسجد هللا بنية التقرب إليه، فهي اعتكاف
  .....................................كل جارح معلّم فحالل أكل ما قتل

 ...................كل حدث ينقض الطهارة يف الصالة فإنه ينقض الصالة
 .............................كل دم أسود ظاهر من فرج املرأة فهو حيض
 ..............................كل دم رأته احلامل  فليس حيضاً وال نفاساً

  

١٨٩  
  
  

  
١٩٥  

  
  
  

١٧٢  
  
  
  

٢٤٠  
  

  
  

٩٨  
١٣٧  

  
  
  

١٧٩  
٢٦٧  
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١٤٩  
١٥٢  



 ٣٣٦

 ...........ب من الطيور فهو حرامكل ذي ناب من السباع، وكل ذي خمل
كل شيء أسكر كثريه أحدا من الناس فالنقطة منه فمـا فوقهـا إىل أكثـر                

  .....................................................مخر حرام: املقادير
  .............................. معصية كلهافهيكل طاعة مازجتها معصية 

 وجب ذلك على رغم     ، يعمله املرء عن غريه    أن به   كل عمل إذا أمر النيب      
 ............................................................أنف املعاند

كل عمل يعمله املرء يف صالته سهواً وكان مما لو تعمـده ذاكـراً بطلـت              
 .........................................سجدتا السهوصالته فإنه يلزمه 

 ..........................كل فرض على املسلم فإن االعتكاف ال مينع منه
  ....كل فسوق تعمده احملرم ذاكراً إلحرامه فقد بطل إحرامه وحجه وعمرته

 ...........كل ما استعصى فلم يقدر على أخذه ، فإن ذكاته كذكاة الصيد
 ......................................... بقتله فال ذكاة لهكل ما أمر 

  ................................كل ما أر الدم يف املتمكن منه فهو ذكاة
......فإنه يبطل صالته ،كل ما تعمد املرء عمله يف صالته مما مل يبح له عمله

 .................رمات فهو حاللكل ما تغذى من احليوان املباح أكله باحمل
 ....ارب فهو عند الضرورة حاللكل ما حرم اهللا عز وجل من املآكل واملش

......كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتايب فحالل أكله
 .................................كل ما لبس على الرأس أجزأ املسح عليه

 .................................أجزأ املسح عليهكل ما لبس يف الرجلني 
 ................. بزكاة حمدودة موصوفة فال زكاة فيهكل ما مل يأمر به 

كل ما مل يكن أكالً وال شرباً وال مجاعاً وال تعمداً لقيٍء وال معصية فهـو                
 ........................................................مباح يف الصوم

 .................................... عن قتله فال حيل أكلهكل ما ى 
 .......................................... كل ما يؤكل حلمه فهو طاهر

..............................فال حيل التطهر به، كل ماء اعتصر من شجر
  ... يزل عنه اسم املاءكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فالتطهر به جائز ما مل
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 ٣٣٧

كل من تعمد معصية وهو ذاكر حلجه منذ أن حيـرم إىل أن يـتم طـواف                 
 ..................................اإلفاضة ويرمي اجلمرة فقد بطل إحرامه

كل من عـرض لـه مـا مينعـه مـن إمتـام حجـه أو عمرتـه فهـو                     
 .................................................................حمصر

 .........................كل منكر رآه املرء يف الصالة ففرض عليه إنكاره
  ...........................................بالدباغكل ميتة يطهر جلدها 

ن ماله وقطعه منهكل هدي أوجبه اهللا تعاىل فرضاً فقد ألزم صاحبه إخراجه م
..........................صات يف اجلمعةالكالم املأمور به مغلب على اإلن

  
  )ل( 

 
 ..........................ال جتب الزكاة يف احلبوب إال حني إمكان الكيل

 ............... أو حنرها بنية التضحية، تكون األضحية أضحيةً إال بذحبهاال
 ..اًيض واملسافر واملتقيء عمداحلائض والنفساء واملر: ال قضاء إال على مخسة

 ...............................ال كفارة إال على من تعمد احلنث وقصده
 .................ال كفارة على من تعمد الفطر يف رمضان إال على الواطئ

 ..........................................ال وضوء جيب الزماً إال لصالة

 .............................................ال جيزئ صيام أصالً إال بنية
.......................................ال حيل أكل ما ذبح أو حنر لغري اهللا

 ......................ال يكون إجناز الوعد الزماً إال إذا وعد بواجب عليه
أو مبا يخرب به عن اهللا تعـاىل      ، إما باسم من أمسائه تعاىل    ، ال ميني إال باهللا     

........................................................يراد به غريهوال 
.....................لإلمام نيته وللمأموم نيته، وال تعلق إلحدامها باألخرى
 .......................ليس كل حرام جنسا، وال جنس إال ما مساه اهللا جنسا

  
  )م(

  
٢١٧  

  
٢٢٢  
١٦٠  
٩١  
٢٢٥  
١٧٥  

  

  
  

١٩٢  
٢٣٢  
٢٠٦  
٢٩٥  
٢٠٩  
١٤٣  
١٩٩  
٢٥٤  
٢٨٣  

  
٢٨٧  
١٦٨  
٨٧  
  
  



 ٣٣٨

  ..................................................املؤمن طاهر حيا وميتا
 .........................................ما اضطر املرء إليه فهو غري حمرم

 ........ فهو حالل كله كيفما وجد،ما سكن جوف املاء وال يعيش إال فيه
 .............................................االستيعاب املسح ال يقتضي

.........................وافه أو سعيه ألمر ما بىن على ما طافمن قطع ط
 ...............................، صام عنه وليهمن مات وعليه صيام فرض

 ................................من مات وعليه نذر ففرض أن يؤدى عنه
 ...........................من نذر ما يبطل به فرض اهللا تعاىل فنذره باطل

  
  )ي(

 
 .................................اليمني حممولة على لغة احلالف وعلى نيته

  

١١٨  
٢٤٠  
٢٤٧  
١٣٥  
٢٢٠  
٢١١  
٢٧٨  
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٢٩٢  

  

  
  

     



 ٣٣٩

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  فهرس املصادر واملراجع
  



 ٣٤٠

  فهرس املصادر واملراجع
  
  

  ) أ (
  

فوقيـة  . د: ي بن إمساعيل األشعري، حتقيق    اإلبانة عن أصول الديانة، أبو احلسن عل       .١
 . هـ١٣٩٧: ١حسني حممود، داراألنصار، ط

  
 . بدون: وآدابه، عبدالكرمي خليفة، دار العربية، الطبعةحياتهاألندلسي ابن حزم  .٢

  
: طابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية، حممد أبو زهرة، دار الفكـر العـريب،                .٣

 .م١٩٥٤
 

أيب عبدالرمحن بن عقيـل الظـاهري، دار        : ع وحتقيق ابن حزم خالل ألف عام، مج      .٤
 .هـ١٤٠٢: ١الغرب اإلسالمي، ط

 
 
ابن حزم وموقفة من اإلهليات، أمحد بن ناصر احلمد، مطبوعات جامعة أم القـرى،               .٥

  .هـ١٤٠٦: ١ط
 
صغري أمحـد بـن     : اإلمجاع، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيق          .٦

  .هـ١٤٢٠: ٢عجمان،ط_قانحممد حنيف، مكتبة الفر
 
ـ ٤٦٣: الرب ت  بن عبـد   عبداهللا، أبو عمر يوسف     اإلمجاع البن عبد الرب    .٧ دار  ،ـه

  .هـ١٤١٨: ١القاسم، ط
 



 ٣٤١

اجلمعية العربية  ، أحكام الذبح واللحوم املستوردة من اخلارج، لعدد من كبار العلماء          .٨
  .هـ١٣٩٩: ١ط، السعودية للثقافة والفنون

 
: ١ أيب عمر دبيان بن حممد الدبيان، مكتبة الرشـد، ط          ،)التيمم  ( أحكام الطهارة    .٩

  . هـ١٤٢٥
 
حممـد  : حتقيق، أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص      ، أحكام القرآن  للجصاص    .١٠

  .هـ١٤١٢: ط، دار إحياء التراث العريب، الصادق قمحاوي
 
عبد الرزاق  : هـ، حتقيق ٥٤٣:  بن العريب ت   عبداهللاأحكام القرآن، أبو بكر حممد بن        .١١

  .هـ١٤٢١: ١املهدي، دار الكتاب العريب، ط
 
: ١، عبد الرشيد قاسم، دار الكيـان، ط       )دراسة فقهية طبية    ( أحكام املرأة احلامل     .١٢

  . هـ١٤٢٦
 
 . هـ١٤٢٠: ٣أحكام املرأة احلامل، حيىي اخلطيب، دار النفائس، ط  .١٣

 
تري يف  أحكام النجاسات يف الفقه اإلسالمي، عبد ايد حممود صالحني، رسالة ماجس           .١٤

  .هـ١٤٠٦جامعة أم القرى 
 
  .بدون: ، الطبعةم، ابن حزم األندلسي، دار احلديثاإلحكام يف أصول اإلحكا .١٥

 
األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، عـالء الـدين أيب               .١٦

أمحد بن حممد اخلليـل، دار      : احلسن علي بن حممد البعلي الدمشقي احلنبلي، حتقيق       
  .هـ١٤١٨: ١صمة، طالعا

 
إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، حممد بن حممد العمادي أبو السعود، دار               .١٧

  . هـ١٤١١: ٢إحياء التراث العريب، ط 



 ٣٤٢

 
ين ت  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بـن علـي الـشوكا               .١٨

  .بدون: ، الطبعةهـ، دار الكتب العلمية١٢٥٥
 
د يف ذيب مذاهب أئمة اهلدى يف الفقه وأدلته، حممد أويل بن املنـذر              إرشاد املسترش  .١٩

  .هـ١٤١٩: ١األنصاري، دار العبيكان، ط
 
: هـ، حتقيـق  ٤٣٦ بن عبد الرب القرطيب ت     عبداهللاالستذكار، أبو عمر يوسف بن       .٢٠

  . م٢٠٠٠: ١سامل حممد عطا وحممد علي معوض، دار الكتب العلمية، ط
 
سعود الثبييت،  : االستثناء، حممد بن أيب سليمان البكري، حتقيق      االستغناء يف الفروق و      .٢١

 .هـ١٤٠٨: ١جامعة أم القرى، ط
  

االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية، الطيب السنوسي أمحد، دار التدمرية،            .٢٢
  .هـ١٤٢١: ١ط
 
 بـن عبـدالرب ت      عبـداهللا االستيعاب يف معرفة األصحاب ، أيب عمر يوسف بـن            .٢٣

  .علي حممد البجاوي، مكتبة ضة مصر: قيقهـ، حت٤٦٣
 
أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين أيب احلسن علي بن اجلزري بـن األثـري ت                  .٢٤

 .هـ١٤١٧: هـ، دار إحياء التراث العريب، ط٦٣٠
 
عادل أمحد عبداملوجود و    : هـ ، حتقيق  ٧٧١النظائر، تاج الدين السبكي ت    األشباه و  .٢٥

  .هـ١٤١١: ١ية، ط عوض، دار الكتب العلميعل
 
: هـ، حتقيق ٩١١ بن أيب بكر السيوطي ت       عبدالرمحنالنظائر، جالل الدين    األشباه و  .٢٦

  .هـ١٤١٨: ٤حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العريب، ط
 



 ٣٤٣

عبد الكرمي  : هـ، حتقيق ٩٧٠زين العابدين بن إبراهيم بن جنيم ت        ، األشباه والنظائر  .٢٧
 .هـ١٤١٨: ١الفضيلي، املكتبة العصرية، ط

 
هـ، دار الكتاب العـريب،     ٩١١والنظائر يف النحو، جالل الدين السيوطي ت      األشباه   .٢٨

  .هـ١٤١٧: ٣ط
 
: هـ، حتقيـق  ٨٥٢اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت             .٢٩

  .هـ١٤١٥: ١ وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، طعبداملوجودعادل أمحد 
 
  .هـ١٤٠٧: ٣كريا الربديسي، دار الفيصلية، طأصول الفقه، حممد ز .٣٠

 
: ١ هـ، دار إحياء التراث العريب، ط      ١٣٩٣أضواء البيان، حممد األمني الشنقيطي ت        .٣١

 . هـ١٤١٧
  

اإلعراب عن احلرية وااللتباس املوجودين يف مذاهب أهل الرأي والقياس، ابن حـزم              .٣٢
  .هـ١٤٢٥: ١حممد زين العابدين، أضواء السلف، ط: هـ، حتقيق٤٥٦ت
 
 .م١٩٩٧: ١٢األعالم، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، ط .٣٣

  
عصام الدين الصبابطي، دار    : إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية، حتقيق         .٣٤

 .هـ١٤٢٥: احلديث، ط
  
اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ ، مشس الدين حممد بـن عبـدالرمحن الـسخاوي                .٣٥

  . روزنثال، دار الكتب العلميةفرانز: هـ، حتقيق٩٠٢ت
 



 ٣٤٤

اإلفصاح عن معاين الصحاح، الوزير عون الدين أيب املظفر حيىي بن حممد بن هـبرية                .٣٦
حممد يعقوب طالب عبيدي، مركز فجـر للطباعـة         : هـ، حتقيق ٥٦٠احلنبلي ت   
  .هـ١٤١٩: والنشر، ط

 
فوزي حسني  : هـ، حتقيق ٦٢٨اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، أيب احلسن ابن القطان ت         .٣٧

  . هـ١٤٢٤: ١الصعيدي، دار الفرقان احلديثة للطباعة والنشر، ط
 
 :اآللة و األداة وما يتبعهما من املالبس واملرافق و اهلنات، معروف الرصايف، حتقيـق              .٣٨

  .بدون: ، الطبعة العراق–يد الرشودي، دار الرشيد عبد احلم
 
ملطلب، دار  رفعت فوزي عبـدا   : هـ، حتقيق ٢٠٤األم، حممد بن إدريس الشافعي ت      .٣٩

 .هـ١٤٢٢: ١الوفاء، ط
  

  .هـ١٤٢٥: ١اإلمام ابن حزم الظاهري، حممد عبداهللا أبوصعيليك، دار القلم، ط .٤٠
 
عـالء  ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبـل             .٤١

ـ ٨٨٥الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي ت         حممـد   عبداهللاأبو  : حتقيق،  ه
  هـ ١٤١٨: ١ط، ار الكتب العلميةد، حسن حممد

 
األوسط يف السنن واإلمجاع و االختالف، أبو بكر حممد بن إبـراهيم بـن املنـذر                 .٤٢

: ٢صغري أمحد بن حممد حنيـف، دار طيبـة، ط         : هـ، حتقيق ٣١٨النيسابوري ت   
 .هـ١٤١٤

  
 

  )ب (
  



 ٣٤٥

احلنفي  البحر الرائق شرح كرت الدقائق، زين الدين إبراهيم املعروف بابن جنيم املصري              .٤٣
  . هـ١٤١٨: ١ط ، دار الكتب العلمية، ٩٧٠ت 

 
سعود الكاساين احلنفي ت    مبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين أيب بكر بن            .٤٤

: ١عوض وعادل أمحد عبداملوجود، دار الكتب العلمية، ط       م هـ، علي حممد     ٥٨٧
  .  هـ١٤١٨

 
: ، حتقيـق  ٥٩٥رشد القـرطيب ت   بداية اتهد و اية املقتصد، أبو الوليد حممد بن           .٤٥

  .هـ١٤١٦: ١ماجد احلموي، دار ابن حزم، ط
 
 عبداهللا: هـ، حتقيق ٧٧٤النهاية، عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري ت        البداية و  .٤٦

  .هـ١٤٢٠: ١التركي، دار هجر، ط
 
، هـ١٢٥٠حممد بن علي الشوكاين ت    ،  مبحاسن من بعد القرن السابع     البدر الطالع  .٤٧

  . هـ١٤١٨: ١ط ، علميةدار الكتب ال
 
هــ، دار   ٥٩٩بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، أمحد بن حيىي الضيب ت            .٤٨

 .م١٩٦٧ب العريب، طاالكت
 
 الـسيوطي   عبـدالرمحن جـالل الـدين   ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحـاة      .٤٩

  .هـ١٤١٩:املكتبة العصرية، ط،  حممد أبو الفضل إبراهيم:حتقيق، هـ٩١١ت
 
يان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري العمـراين الـشافعي               الب .٥٠

 .هـ١٤٢١: ١هـ، دار املنهاج، ط٥٥٨ت
  

  )ت( 
 



 ٣٤٦

، كتب العلمية التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف العبدري املواق، دار ال           .٥١
  .بدون: الطبعة

 
 الزبيدي احلنفي   ىلسيد مرتض تاج العروس من جواهر القاموس، جمد الدين أيب فيض ا          .٥٢

  . هـ١٤١٤:علي شريي، دار الفكر، ط: هـ، حتقيق١٢٠٥ت
 
صديق بن حـسن بـن علـي        ، التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول        .٥٣

  .هـ١٨٨٢: ٢ط، املطبعة اهلندية العربية، هـ١٣٠٧القنوجي ت
 
، ملكتبة السلفية هـ، ا ٤٦٣بغدادي ت   تاريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب ال         .٥٤

  .بدون: الطبعة
 
هــ،  ٧٤٣ احلنفي ت    تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق، فخر الدين بن علي الزيلعي          .٥٥

  .هـ١٤٢٠: ١وعناية، دار الكتب العلمية، طأمحد عز: حتقيق
 
دار إحيـاء التـراث     ، هـ١٣٥٣ت املباركفوري   عبدالرمحنحممد  ، حتفة األحوذي  .٥٦

  .  هـ١٤١٩: ١ط، العريب
 
هــ،  ٥٩٧ بن علي اجلوزي ت      عبدالرمحن مسائل اخلالف، أبو الفرج      التحقيق يف  .٥٧

  .هـ١٤١٩: ١عبد املعطي أمي قلعجي، دار الوعي العريب، ط: حتقيق
 
، دار الكتـب العلميـة،      ٧٤٨تذكرة احلفاظ، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ت           .٥٨

  .هـ١٤١٩: ١ط
 
القاضي عيـاض بـن     ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك،           .٥٩

سعيد أمحد عراب، طبعة وزارة األوقاف      : ، حتقيق ٥٤٤موسى بن عياض السبيت ت      
  .هـ١٤٠١: ١املغربية ط

 



 ٣٤٧

تسهيل املسالك إىل هداية السالك إىل مذهب اإلمام مالك، مبارك بن علي بن محـد                .٦٠
: ٢عبد احلميد بن مبـارك، دار ابـن حـزم، ط          : هـ، حتقيق ١٢٣٠التميمي ت 
  .هـ١٤٢٢

 
إبراهيم األبياري،  : هـ، حتقيق ٨١٦فات ، علي بن حممد بن علي اجلرجاين ت        التعري .٦١

  .هـ١٤١٨: ٤، طريبب العادار الكت
 
التعليقات السلفية على سنن النسائي، أبو الطيـب حممـد عطـاء اهللا الفوجيـاين                .٦٢

  .هـ١٤٢٢: ١هـ، املكتبة السلفية، ط١٤٠٩ت
 
  .هـ١٤١٧لعريب، التفسري الكبري، الفخر الرازي، دار إحياء التراث ا .٦٣

 
هــ، دار الكتـب   ٥٣٨تفسري الكشاف، أيب القاسم جار اهللا حممود الزخمشري ت        .٦٤

 .هـ١٤١٥: ١العلمية، ط
 
 أبـو عبـدامللك     :هـ، تعليق ٤٥٦التلخيص لوجوه التخليص، ابن حزم الظاهري ت       .٦٥

  هـ١٤٢٦: ١سعود الشمري، دار ابن حزم، ط
 
 
 صطفى العلوي وحممـد البكـري،     م: التمهيد، أيب عمر يوسف ابن عرب الرب، حتقيق        .٦٦

  .هـ، توزيع املكتبة التجارية مصطفى أمحد الباز١٣٨٧:  طوغريهم 
 
التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، مجال الدين أيب حممد عبدالرحيم األسـنوي              .٦٧

  .حممد حسن هيتو، دار الرسالة: هـ، حتقيق٧٧٢ت 
 
هــ، دار الكتـب     ٦٧٦ي ت ذيب األمساء و اللغات، أبو زكريا حميي الدين النوو         .٦٨

  .العلمية
 



 ٣٤٨

ذيب التهذيب، شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن حجـر العـسقالين ت                .٦٩
  .هـ١٤١٥: ١هـ، دار الكتب العلمية، ط٨٥٢

 
هـ، ٧٤٢ذيب الكمال يف أمساء الرجال، مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزين ت              .٧٠

  .هـ١٤١٥: ٣بشار عواد، مؤسسة الرسالة، ط: حتقيق
 
، هــ   ٩٣٩أمحد بن حممد الـشويكي ت       ، لتوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح       ا .٧١

 .هـ١٤١٨: ١ط، املكتبة املكية، امليمان عبداهللاناصر بن . د: حتقيق
  
  

  )ج(
  

عبـد  :  حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، حتقيق      عبداهللاجلامع ألحكام القرآن، أبو      .٧٢
 . هـ١٤١٨: ١الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، ط

 
هـ، الدار  ٤٨٨جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، أيب عبداهللا حممد احلميدي ت           .٧٣

  .م١٩٦٦املصرية للتأليف والترمجة، ط
 
جواهر اإلكليل شرح خمتصر العالمة الشيخ خليل يف مذهب اإلمام مالك إمـام دار               .٧٤

  .هـ١٤١٨ ١:الترتيل، صاحل عبد السميع اآليب األزهري، دار الكتب العلمية، ط
 
اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين أيب حممد عبد القادر القرشي احلنفي ت               .٧٥

 .هـ١٤١٣: ٢ احللو، دار هجر، طعبدالفتاح: هـ، حتقيق٧٧٥
  
  

  )ح(
 



 ٣٤٩

 بن علي اخلرشي املـالكي      عبداهللا على خمتصر سيدي خليل، حممد بن        شرح اخلرشي  .٧٦
  .هـ١٤١٧: ١هـ، دار الكتب العلمية، ط١١٠١ت

 
ية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املـالكي ت              حاش .٧٧

  .هـ١٤١٧: ١هـ، دار الكتب العلمية، ط١٢٣٠
 
 ت بـن حممـد بـن قاسـم          عبدالرمحنحاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع،        .٧٨

  . هـ١٤٢٣: ٣هـ، ط١٣٩٢
 
 عبدالفتاح: هـ، حتقيق ١١٣٨تحاشية السندي، نور الدين بن عبد اهلادي السندي          .٧٩

 . هـ١٤٠٦: ١ حلب، ط_أبو غدة، مكتب املطبوعات
 
حاشية الطحاوي على مراقي الفالح، أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحاوي احلنفـي              .٨٠

  .هـ١٣١٨: ٣، طىاملطبعة الكربهـ ، ١٢٣١ت
 
 عبداملوجودعادل أمحد   : حتقيق، حممد أمني الشهري بابن عابدين      ، حاشية ابن عابدين   .٨١

 .هـ١٤١٥: ١ط، دار الكتب العلمية ، وعلي حممد معوض 
 
، هـ١١٨٢حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ت       ، حاشية العدة على إحكام األحكام     .٨٢

: ١ط، دار الكتـب العلميـة    ،  وعلي حممد معوض   عبداملوجودعادل أمحد   : حتقيق
 .هـ١٤١٩

 
ن بن  حاشية العالمة البناين على شرح اجلالل احمللي على منت مجع اجلوامع، عبدالرمح            .٨٣

ـ ١٣٥٦: ٢هـ، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ط     ١١٩٨جاد اهللا البناين ت       _هـ
  .م١٩٣٧

 



 ٣٥٠

حممـود مطرجـي، دار     : احلاوي الكبري، علي بن حممد بن حبيب املاوردي، حتقيق         .٨٤
  .هـ١٤١٤: الفكر، ط

 
 
 الـسيوطي   عبـدالرمحن ل الـدين    حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، جـال        .٨٥

 ١٣٨٧: ١ إبراهيم، دار إحياء الكتب العلميـة، ط       هـ، حممد أبو الفضل   ٩٩١ت
  .هـ

 
ـ ٤٣٠هللا األصفهاين ت  أيب نعيم أمحد بن عبدا    ، حلية األولياء وطبقات األصفياء    .٨٦ ، هـ

  .بدون: ، الطبعةدار الفكر
 
 هـ، دار إحياء التراث العريب،      ٨٠٨حياة احليوان الكربى، كمال الدين الدمريي ت         .٨٧

  .١ط
 
 أيب عمر دبيان بن حممد الدبيان، دار أصداء اتمـع،           احليض و النفاس رواية دارية،     .٨٨

 . هـ١٤١٩: ١ط
  
  

  )خ(
  
لعـريب القـروي، دار الكتـب       اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية، حممد ا        .٨٩

  .بدون: ، الطبعةالعلمية
 
خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، حممد علي البار، دار السعودية للنشر والتوزيـع،              .٩٠

 . هـ١٤١٥: ١٠ط
  
  



 ٣٥١

  )د( 
 
  .م١٩٦٩: ٢دائرة املعارف اإلسالمية، جمموعة من املستشرقني، دار الشروق، ط .٩١

 
مؤسسة ، هـ١٢٥٠حممد بن علي الشوكاين ت    ، الدراري املضية شرح الدرر البهية     .٩٢

 .هـ١٤١٨: ٢ط، الريان
 
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين               .٩٣

  .بدون: ، الطبعةدار إحياء التراث العريبهـ، ٨٥٢ت
 
مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن حـسن        ، دفع املالمة يف استخراج أحكام العمامة      .٩٤

ـ ٩٠٩احلنبلي املعروف بابن املربد ت      عبـدالعزيز  الطيـار و     عبـداهللا : حتقيق،  ه
  . هـ١٤١٥: ١ط، دار الوطن، احلجيالن

 
  .هـ١٤٠٥: ١ دار الكتب العلمية، طهـ،٤٥٨دالئل النبوة، أيب بكر البيهقي ت .٩٥

 
  .  هـ١٤١٨: ١الدماء يف اإلسالم، عطية حممد سامل، دار التيسري للنشر والتوزيع، ط .٩٦

 
الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، إبراهيم بن نور الدين املعروف بابن فرحون              .٩٧

يـة،  مأمون بن حميي الدين اجلنان، دار الكتـب العلم   : هـ، حتقيق ٧٩٩املالكي ت   
 .هـ١٤١٧: ١ط

  
  

  )ذ( 
  
حممـد حجـي، دار     : هـ، حتقيق ٦٨٤الذخرية، شهاب الدين بن إدريس القرايف ت       .٩٨

 .هـ١٩٩٤: ١الغرب اإلسالمي، ط



 ٣٥٢

 
هـ، دار  ٥٤٢، أيب احلسن علي بن بسام الشنتريين ت       الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة     .٩٩

  .هـ١٤١٩: ١الكتب العلمية، ط
 
هــ،  ٧٩٥ بن أمحد بن رجب احلنبلـي ت         عبدالرمحنالذيل على طبقات احلنابلة،      .١٠٠

 .هـ١٤٢٠: ١ العثيمني، دار العبيكان، طعبدالرمحن: حتقيق
  

  
  )ر( 

 
إحسان عباس، املؤسـسة العربيـة للدراسـات        : رسائل ابن حزم األندلسي، حتقيق     .١٠١

  .هـ١٩٨٧: ٢والنشر، ط
 
رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، يعقوب عبد الوهاب الباحسني، مكتبـة الرشـد،              .١٠٢

  .هـ١٤٢٢: ٤ط
 
هــ، دار   ١٠٥١الروض املربع شرح زاد املستقنع، منصور بن يوسف البـهويت ت           .١٠٣

  .هـ١٤١٨: ٢املؤيد، ط
 
الروض املربع شرح زاد املستقنع، أيب السعادات منصور بـن يـونس البـهويت ت                .١٠٤

 .بدون: ، الطبعةحممد نزار متيم و هيثم نزار متيم، داراألرقم: هـ، حتقيق١٠٥١
 
إحسان عباس، مكتبة لبنان،    :  خرب األقطار، حممد احلمريي، حتقيق     الروض املعطار يف   .١٠٥

  .م١٩٨٤: ٢ط
 
 .هـ١٤١٢: ٣روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي ، املكتب اإلسالمي، ط .١٠٦

  



 ٣٥٣

  
  )ز( 

  
، ٩٧٤الزواجر عن اقتراف الكبائر، أبو العباس أمحد ابن حممد بن علي اهليثمـي ت                .١٠٧

 .هـ١٤١٩: ١دار املعرفة، ط
  
  

  )س( 
 
حممـد  : بل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام، حممد بن إمساعيل األمريالصنعاين، حتقيق          س .١٠٨

  . هـ١٤٢١: ٢صبحي حسن حالق، دار ابن اجلوزي، ط
 
أيب الفضل حممد خليل بن علـي املـرادي         ، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر       .١٠٩

  .هـ١٤٠٨: ٣ط، دار ابن حزم ودار البشائر اإلسالمية، هـ١٢٠٦ت
 
  .١ هـ، مكتبة املعارف، ط٢٧٥ن أيب داود، أيب داود سليمان السجستاين ت سن .١١٠
 
هـ، مكتبة املعـارف،    ٢٧٩سنن الترمذي ، حممد بن عيسى بن سورة الترمذي ت          .١١١

  . الطبعة األوىل
 
هـ، ٣٠٣ أمحد بن شعيب بن علي الشهري بالنسائي ت        عبدالرمحنسنن النسائي، أيب     .١١٢

  .عة األوىلمكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطب
 
 هـ، مكتبة املعارف، الطبعـة      ٢٧٣ بن يزيد القزويين ت    عبداهللاسنن ابن ماجه، أيب      .١١٣

  .األوىل
 



 ٣٥٤

حممد عبـد   : هـ، حتقيق ٤٥٨السنن الكربى، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت           .١١٤
  . هـ١٤١٤: ١القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط

 
بشار عواد  : هـ، حتقيق٧٤٨يب ت سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أمحد الذه .١١٥

  .هـ١٤١٧: ١١وحيىي هالل السرحان وغريهم، ط
 
 هــ،   ١٢٥٠السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حممد بن علي الشوكاين ت           .١١٦

 .هـ١٤١٤: ية، طجلنة إحياء التراث يف األوقاف املصر
  
  

  )ش( 
  

: ، الطبعـة  دار الفكر شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد خملوف،            .١١٧
  .بدون

 
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أيب الفالح عبد احلي بن العمـاد احلنبلـي ت                 .١١٨

 .هـ١٣٩٩: ٢ هـ، دار املسرية، ط١٠٨٩
 
طه عبـد الـرزاق     : هـ، حتقيق ٦٨٤شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين العراقي ت       .١١٩

  .   هـ١٣٩٣: ١سعد، دار الفكر، ط
 
: هــ، حتقيـق   ٨٩٤ حممد األنصاري الرصاع ت    عبداهللا، أيب   شرح حدود ابن عرفة    .١٢٠

 .م١٩٩٣: ١حممد أبو األجفان و الطاهر املغموري، دار الغرب اإلسالمي، ط
 
هـ، دار الكتـب العلميـة،    ١١٢٢شرح الزرقاين، حممد بن عبد الباقي الزرقاين ت        .١٢١

  .هـ١٤١١: ١ط
 



 ٣٥٥

 بن  ، أيب الفضل عياض بن موسى     )إكمال املعلم بفوائد مسلم     ( شرح صحيح مسلم     .١٢٢
  .هـ١٤١٩: ١حيىي إمساعيل، دار الوفاء، ط: هـ، حتقيق٥٤٤عياض اليحصيب ت

 
خليل مأمون  : هـ، حتقيق ٦٧٦حمىي الدين النووي ت     ) املنهاج  (شرح صحيح مسلم     .١٢٣

 .هـ١٤١٨: ٤شيخا، دار املعرفة، ط
 
الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، أمحد بن حممد بن أمحد               .١٢٤

 .بدون: ، الطبعة هـ، دار املعارف١٢٠١الدردير ت 
 
صاحل بـن حممـد     : شرح العمدة يف بيان مناسك احلج و العمرة، ابن تيمية، حتقيق           .١٢٥

 . هـ١٤١٣: ١احلسن، دار العبيكان، ط
 
سعود بـن   : هـ، حتقيق ٧٢٨شرح العمدة  يف الفقه، أمحد عبد احلليم بن تيمية ت             .١٢٦

   .هـ١٤١٣: ١صاحل العطيشان، مكتبة العبيكان، ط
 
شرح فتح القدير، كمال الدين حممد عبد الواحد املعروف بابن اهلمام احلنفـي، دار               .١٢٧

 .هـ١٣١٥صادر، 
 
 هـ،  ٩٧٢ شرح الكوكب املنري، حممد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن النجار ت           .١٢٨

 . هـ١٤١٨: نزيه محاد، مكتبة العبيكان، طحممد الزحيلي و: حتقيق
 
 .٣ين، دار الكتب العلمية، طشرح الة، سليم رستم باز اللبنا .١٢٩
 
شرح خمتصر الروضة، جنم الدين أيب الربيع سليمان بـن عبـد القـوي الطـويف                 .١٣٠

: ٢ التركـي، مؤسـسة الرسـالة، ط    عبداحملـسن عبداهللا بن   : هـ، حتقيق ٧١٦ت
  .هـ١٤١٩

 



 ٣٥٦

حممـد  : هـ، حتقيـق  ٣٢١تاوي احلنفي   حشرح معاين اآلثار، أبو جعفر أمحد الط       .١٣١
  .هـ١٤١٤: ١ق، عامل الكتب، طالنجار وحممد سيد جاد احل

 
شرح منتهى اإلرادات املسمى بدقائق أويل النهي لشرح املنتهى، منصور بن يوسـف              .١٣٢

: ١ بن عبداحملسن التركي، دار الرسـالة، ط       عبداهللا: هـ، حتقيق ١٠٥١البهويت ت 
 .هـ١٤٢١

  
  

  )ص( 
  

 شهاب الدين أبـو   : هـ تقريباً، حتقيق  ٤٠٠، أيب نصر إمساعيل اجلوهري ت     الصحاح .١٣٣
  .هـ١٤١٨: ١عمرو، دار الفكر، ط

 
هـ، بيت األفكار   ٢٥٦ري ت    حممد بن إمساعيل البخا    عبداهللاصحيح البخاري، أيب     .١٣٤

   .بدون: ، الطبعةالدولية
 
هـ، بيت  ٢٦١وري ت صحيح مسلم، أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيساب         .١٣٥

 .بدون: ، الطبعةاألفكار الدولية
 
  .م١٩٣٧عامنة التأليف والترمجة القاهرة صفة جزيرة أهل األندلس، مطبعة جل .١٣٦
 
هـ، مكتبة  ٥٧٨الصلة يف تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم، أيب القاسم بن بشكوال ت           .١٣٧

 .هـ١٤١٤: ٢اخلاجني بالقاهرة، ط
  
  

  )ض( 
 



 ٣٥٧

: ، الطبعـة  ر الدين األلباين، مكتبة املعـارف     ضعيف الترغيب و الترهيب، حممد ناص      .١٣٨
  .بدون

 
 الـسخاوي، دار    عبدالرمحنلتاسع، مشس الدين حممد بن      الضوء الالمع ألهل القرن ا     .١٣٩

 .بدون: ، الطبعةمكتبة احلياة
  
  

  )ط( 
 

هـ، دار الكتب العلمية،    ٩١١طبقات احلفاظ، جالل الدين عبدالرمحن السيوطي ت       .١٤٠
  .هـ١٤١٤: ٢ط

 
  .بدون: ، الطبعةن حممد بن أيب يعلى، دار املعرفةطبقات احلنابلة، أيب احلس .١٤١
 
 عبـداهللا : هـ، حتقيـق  ٧٧٢ال الدين عبد الرحيم األسنوي ت     طبقات الشافعية، مج   .١٤٢

  . هـ١٣١٩اجلبوري، طبعة األوقاف العراقية 
 
طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين أيب نصر عبدالوهاب بـن علـي الـسبكي ت                .١٤٣

  .هـ١٤١٣: ٢حممود الطناحي، دار هجر، ط احللو وعبدالفتاح: هـ، حتقيق٧٧١
 
الدين أبو عمرو عثمان املعروف بـابن الـصالح ت          طبقات الفقهاء الشافعية، تقي      .١٤٤

 .هـ١٤١٣: ١حمي الدين علي خبيت، دار البشائر اإلسالمية، ط: هـ، حتقيق٦٤٣
 
 حممـد عمـر،     علي: هـ، حتقيق ٨٥١طبقات الفقهاء الشافعية، ابن قاضي شهبة ت       .١٤٥

  .بدون: ، الطبعةمكتب الثقافة الدينية
 



 ٣٥٨

عطا،  حممد عبدالقادر :  هـ، حتقيق  ٢٣٠هلامشي ت الطبقات الكربى، أمحد بن سعد ا      .١٤٦
  .هـ١٤١٨: ٢دار الكتب العلمية، ط

 
هــ، دار   ٩١١سيوطي ت  بن أيب بكر ال    عبدالرمحنطبقات املفسرين، جالل الدين      .١٤٧

 .بدون: ، الطبعةالكتب العلمية
  
  

  )ع(
  

صالح الـدين املنجـد، وزارة      :  هـ، حتقيق  ٧٤٨العرب يف خرب من غري، الذهيب ت       .١٤٨
  .هـ١٩٨٤: ٢اإلعالم الكوييت، ط

 
ـ ٧٢٨أمحد بن عبد احلليم احلراين ت     ، العقيدة األصفهانية  .١٤٩ إبـراهيم  : حتقيـق ، هـ

 .هـ١٤١٥: ١ط،مكتبة الرشد ، السعيدي
  

  .هـ١٤٢٦: ١ ط،علم القواعد الشرعية، نور الدين خمتار اخلادمي، مكتبة الرشد .١٥٠
  
  

 )غ(
 

الرملي الـشافعي   غاية املرام يف شرح شروط املأموم واإلمام، مشس الدين حممد أمحد             .١٥١
  .هـ١٤١٣: ١هـ، حتقيق مساعد الفاحل، مكتبة املعارف، ط١٠٠٤ت

 
غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر، أمحد بن حممد احلنفي احلموي ت              .١٥٢

 .هـ١٤٠٥: ١ هـ، دار الكتب العلمية، ط١٠٩٨
  



 ٣٥٩

  
  )ف( 

  
 .هـ١٤٢٢: ٢جمد أمحد مكي، دار القلم، ط: فتاوى مصطفى الزرقا، بعناية .١٥٣

 
هـ، ٨٥٢فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت              .١٥٤

  .هـ١٤٢١: ١دار السالم، ط
 
 عمـرية، دار    عبدالرمحن: هـ، حتقيق ١٢٥٠فتح القدير، حممد بن على الشوكاين ت       .١٥٥

  .هـ١٤١٨: ٢ط: الوفاء
 
القاري فتح باب العناية بشرح النقاية، نور الدين أيب احلسن علي بن سلطان اهلروي               .١٥٦

  . هـ١٤١٨: ١هـ، دار األرقم، ط١٠١٤ت 
 
 .بدون: ، الطبعةهـ، دار الفكر٦٣٨الدين بن عريب تالفتوحات املكية، حميي  .١٥٧
 
 التركـي،   عبداهللا: هـ، حتقيق ٧٦٣الفروع، مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي ت          .١٥٨

  . هـ١٤٢٤: ١ املؤيد، ط–دار الرسالة 
 
، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس        ]ق  أنوار الربوق يف أنواء الفرو    [ الفروق   .١٥٩

: ١علي مجعة حممد، دار السالم، ط     حممد أمحد سراج و   : هـ، حتقيق ٦٨٤تالقرايف  
  . هـ١٤٢١

 
 هــ،  ٤٥٦الفصل يف امللل و األهواء و النحل، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ت   .١٦٠

  .بدون: ، الطبعةمكتبة اخلاجني القاهرة
 
  .هـ١٤١٨: ٤ة الزحيلي، دار الفكر، طه، وهبتأدلالفقه اإلسالمي و .١٦١
 



 ٣٦٠

  .هـ١٤٢٠: ١الفقه املالكي امليسر، وهبه الزحيلي، دار الكلم الطيب، ط  .١٦٢
 
فهرس الفهارس واألثبات، عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين، دار الغرب اإلسـالمي،              .١٦٣

  .هـ١٤٠٢: ٢ط
 
امل بن مهنـا    الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غنيم بن س             .١٦٤

 .هـ١٤١٨: ١ط، دار الكتب العلمية، هـ١١٢٦النفراوي ت
  
  

  )ق( 
 

  .هـ١٤٢٤: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، دار الفكر، ط .١٦٥
 
هـ، دار إحيـاء    ٨١٧القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ت          .١٦٦

 . هـ١٤٢٤: ٢التراث العريب، ط
  

: ٢، دار القلـم، ط    )١٠_٢(ي للـدورات  قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسـالم      .١٦٧
 .هـ١٤١٨

 
جامعـة أم   مطبوعـات   أمحد بن محيد،    . د: القواعد، حممد بن أمحد املقري، حتقيق      .١٦٨

  .القرى
 
ناصر بـن   . القواعد و الضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتايب الطهارة والصالة، د            .١٦٩

 . هـ١٤١٦ امليمان، مطبوعات جامعة أم القرى عبداهللا
 
الضوابط الفقهية عند ابن تيميه يف املعامالت املالية، إبراهيم علـي أمحـد             القواعد و  .١٧٠

 .هـ١٤٢٢: ١ط الشال، دار النفائس،



 ٣٦١

 
 بن عابـد    عبداهللا القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيميه يف فقه األسرة، حممد بن             .١٧١

 .هـ١٤٢٢: ١الصواط، دار البيان احلديثة، ط
 
: ١يه، حممـد بكـر إمساعيـل، دار املنـار، ط          القواعد الفقهية بني األصالة والتوج     .١٧٢

 .هـ ١٤١٧
  

أمحد اخلليل، دار   : هـ، حتقيق ٧٢٨القواعد النورانية، أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ت        .١٧٣
 .هـ١٤٢٢: ١ابن اجلوزي، ط

  
  

  )ك( 
  

: هـ، حتقيق ٦٢٠ بن أمحد بن قدامه املقدسي ت      عبداهللالكايف، موفق الدين أيب حممد       .١٧٤
لتركي، دار هجر بتوزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف،         ا عبداحملسن بن   عبداهللا
  . هـ١٤١٩: ٢ط

 
  . هـ١٣٩٥: ٣كتاب الكبائر، مشس الدين الذهيب، املكتبة األموية، ط .١٧٥
 
هــ، مكتبـة    ١٠٥١كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس البهويت ت          .١٧٦

 .النصر احلديثة
 
  .هـ١٤١٣: لعلمية، طهـ، دار الكتب ا١٠٦٧كشف الظنون، حاجي خليفة ت .١٧٧
 
: ٢ هـ، دار الرسـالة، ط     ١٠٩٤الكليات، أليب البقاء أيوب بن موسى الكفوي ت          .١٧٨

  .  هـ١٤١٩
 



 ٣٦٢

  .  هـ١٤٢٤: ١ امليمان، طعبداهللالكليات الفقهية يف املذهب احلنبلي، ناصر  .١٧٩
 
حممد بن اهلادي أبو األجفان، الدار      : الكليات الفقهية لإلمام املقري، دراسة و حتقيق       .١٨٠

 . م١٩٩٧: بية للكتب، طالعر
 
ـ ١٠٦١لعاشرة، جنم الدين الغزي ت    الكواكب السائرة بأعيان املئة ا     .١٨١ ، الطبعـة   هـ

 .بدون
  
  

  )ل( 
  

هـ، دار قرطبـة،    ٩٩٣لباب املناسك وعباب املسالك، رمحة اهللا السندي املكي ت         .١٨٢
  .هـ١٤٢١: ٢ط

 
 عبـد   : هـ، حتقيـق   ١٢٩٨اللباب يف شرح الكتاب، عبد الغين الغنيمي امليداين ت           .١٨٣

  . هـ١٤١٨: ١ايد طعمه حليب، دار املعرفة، ط
 
 .هـ١٣٨٨، دار صادر، عام ٧١١لسان العرب، حممد بن مكرم منظور ت .١٨٤
 
عـادل  : هـ، حتقيق ٨٥٢لسان امليزان ، شهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين ت          .١٨٥

 .هـ١٤١٦: ١علي معوض، دار الكتب العلمية، ط وعبداملوجود
  
  

  )م( 
  

 إدارة ،أبو الوفـاء األفغـاين   : حتقيق، هـ١٨٩احلسن الشيباين ت  حممد بن   ، املبسوط .١٨٦
  .بدون: ، الطبعةالقرآن والعلوم يف كراتشي



 ٣٦٣

 
  .بدون: ، الطبعة مشس الدين السرخسي، دار املعرفةاملبسوط، .١٨٧
 
أمحـد حممـد    : حتقيق، ٤٥٨أيب حممد علي بن أمحد بن حزم ت       ، احمللى شرح الى   .١٨٨

  . هـ١٤١٨: ١دار إحياء التراث العريب ط، شاكر
 
الى يف شرح القواعد املثلى يف صفات اهللا  وأمسائه احلسىن، كاملة الكـواري، دار                .١٨٩

 . هـ١٤٢٢: ١ابن حزم، ط
 
 الرشـد،   مكتبةهـ،  ٦١٦احمليط الربهاين، برهان الدين أيب املعايل حممود البخاري ت         .١٩٠

  . هـ١٤٢٤: ١ط
 
، مؤسسة الرسـالة،    هـ٦٦٦خمتار الصحاح، زين الدين حممد بن أيب بكر الرازي ت          .١٩١

  . هـ١٤١٤: ط
 
:  هـ، حتقيـق ٣٧٩ الزبيدي األندلسي تعبداهللاخمتصر العني، أيب بكر بن احلسن بن    .١٩٢

  . هـ١٤١٧: ١نور حامد الشاذيل، عامل الكتب، ط
 
هـ، دار  ٢٦٤أيب إبراهيم إمساعيل املصري املزين ت        خمتصر املزين يف فروع الشافعية،     .١٩٣

  .هـ١٤١٩: ١الكتب العلمية،  ط
 
  .هـ١٤١٨: ١ملدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، دار القلم، طا .١٩٤
 
  .بدون: ، الطبعة هـ، دار صادر١٧٩ مالك بن أنس ت املدونه، .١٩٥
 
 هــ، دار الكتـاب      ٧٦٨ اليافعي ت  عبداهللامرآة اجلنان وعربة اليقظان، أبو حممد        .١٩٦

  .هـ١٤١٣: ٢ القاهرة، ط_اإلسالمي
 



 ٣٦٤

: ١هـ، دار ابن حزم، ط    ٤٥٨اهري ت مراتب اإلمجاع، أبو حممد علي بن حزم الظ        .١٩٧
 . هـ١٤١٩

  
: ١، عمـر رضـا كحالـة، مؤسـسة الرسـالة، ط           املستدرك على معجم املؤلفني    .١٩٨

 .هـ١٤٠٦
 
: هـ، حتقيـق  ٥٠٥املستصفى يف علم األصول، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ت           .١٩٩

  .هـ١٤١٣: ١حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، الطبعة
 
مساعد بـن   : هـ، حتقيق ٦١٦ السامري ت  عبداهللاصري الدين حممد بن     املستوعب، ن  .٢٠٠

  . هـ١٤١٣: ١قاسم الفاحل، مكتبة املعارف، ط
 
حسني سليم أسد، دار    :  هـ، حتقيق  ٣٠٧مسند أيب يعلى، أمحد بن علي بن املثىن ت         .٢٠١

  . هـ١٤١٢: ٢الثقافة العربية، ط
 
  .هـ١٤٢١: ١الة، طمسند اإلمام أمحد، حتقيق جمموعة من أهل العلم، دار الرس .٢٠٢
 
، هـ، دار الكتب العلميـة    ٢٠٤افعي ت مسند اإلمام الشافعي، حممد بن إدريس الش       .٢٠٣

  .بدون: الطبعة
 
: ٢هـ، املكتبة العـصرية، ط    ٧٧٠املصباح املنري، أمحد بن حممد بن علي الفيومي ت         .٢٠٤

  . هـ١٤١٨
 
ـ  : هـ، حتقيق ٢٣٥ بن حممد بن أيب شيبة ت      عبداهللامصنف ابن أيب شيبة،      .٢٠٥ د خمتار أمح

  .هـ١٤٠٢: ١الندوي، الدار السلفية، ط
 



 ٣٦٥

: هـ، حتقيق ٢١١، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ت      )املصنف  ( مصنف عبد الرزاق     .٢٠٦
  .هـ١٤٠٣: ٢حبيب الرمحن األعظمي، دار املكتب اإلسالمي، ط

 
 مشس الدين حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلـي          عبداهللاملطلع على أبواب املقنع، أيب       .٢٠٧

 .هـ١٤٠١: كتب اإلسالمي، طهـ، امل٧٠٩ت
 
حممد : هـ، حتقيق٥٢٩مطمح األنفس، أيب النصر الفتح بن حممد القيسي اإلشبيلي ت       .٢٠٨

 .هـ١٤٠٣: ١شوابكة، دار الرسالة، ط
 
 .هـ١٤٠٣: ٢معامل مكة التأرخيية واألثرية، عاتق بن غيث البالدي، دار مكة، ط .٢٠٩
 
حممد : هـ، حتقيق ٦٤٧تاملعجب يف تلخيص أخبار املغرب، عبد الواحد املراكشي          .٢١٠

 .سعيد العريان
 
إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي،     : معجم األدباء، ياقوت احلموي الرومي، حتقيق      .٢١١

  .م١٩٩٣: ١ط
 
فريـد  : هـ، حتقيق ٦٢٦ ياقوت احلموي ت   عبداهللامعجم البلدان، شهاب الدين أيب       .٢١٢

  .هـ١٤١٠: ١ اجلندي، دار الكتب العلمية، طعبدالعزيز
 
 . هـ١٤٠٥: ٣مني املعلوف، دار الرائد العريب، طمعجم احليوان، أ .٢١٣
 
 .هـ١٤١٤ :١معجم فقه ابن حزم، حممد املنتصر الكتاين، مكتبة السنة، ط .٢١٤
 
 .هـ١٤٠٠: ١معجم معامل احلجاز، عاتق بن غيث البالدي، دار مكة، ط .٢١٥
 
سكري، ت القرن الرابع اهلجري، مكتبة اهلداية،       عاملعجم يف بقية األشياء، أيب هالل ال       .٢١٦

  .هـ١٤١٣: ٢ط



 ٣٦٦

 
  .بدون: ، الطبعة كحاله، دار إحياء التراث العريبمعجم املؤلفني، عمر رضا .٢١٧
 
،  عبد املـنعم، دار الفـضيلة      عبدالرمحنمعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، حممود       .٢١٨

 .بدون: الطبعة
 
، الدينيـة  واملعربة، يوسف اليان سركيس، مكتبة الثقافـة         العربيةمعجم املطبوعات    .٢١٩

  .بدون: الطبعة
 
 مـديرة   _املعجم املفصل بأمساء املالبس عند العرب، رينهارت دوزي، وزارة اإلعالم          .٢٢٠

  .بدون: ، الطبعة بغداد_الثقافة العامة
 
  .م١٩٩٥: ١معجم املالبس يف لسان العرب، أمحد مطلوب، مكتبة لبنان، ط .٢٢١
 
: لطبعة، ا  من اللغويني، املكتبة اإلسالمية     جمموعة _املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية     .٢٢٢

  .بدون
 
 البكـري األندلـسي     عبـداهللا معجم ما استعجم من أمساء البالد و املواضـع، أيب            .٢٢٣

  .هـ١٤١٨: ١هـ، حتقيق مجال طلبة، دار الكتب العلمية، ط٤٨٧ت
 
 هـ، دار إحيـاء  ٣٩٥معجم مقاييس اللغة، أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ت    .٢٢٤

  . هـ١٤٢٢: ١التراث العريب، ط
 
م األعجمي على حروف املعجم، أليب منصور اجلواليقي موهوب بن          املعرب من الكال   .٢٢٥

  .هـ١٤١٠: ١أمحد، دار القلم، ط
 
عادل بـن   : هـ، حتقيق ٤٣٠معرفة الصحابة، أيب نعيم أمحد بن عبداهللا األصبهاين ت         .٢٢٦

  . هـ١٤١٩: ١يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، ط



 ٣٦٧

 
عبد امللك  : هـ، حتقيق ٦٩٥معونة أويل النهى شرح املنتهى، ابن النجار الفتوحي ت         .٢٢٧

  . هـ١٤١٩: ٣ بن دهيش، دار خضر، طعبداهللابن 
 
ـ ٦٢٠موفق الدين أبو حممد عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي ت          ، املغين .٢٢٨ : حتقيق،  ه

  .هـ١٤١٢: ٢ط، دار هجر، الفتاح حممد احللو التركي وعبدعبداحملسنعبداهللا بن 
 
س الدين حممد بن حممد اخلطيب الـشربيين،        مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، مش       .٢٢٩

: ١، دار الكتـب العلميـة، ط      عبداملوجودعلي حممد معوض وعادل أمحد      : حتقيق
  .هـ١٤١٥

 
املقادير الشرعية واألحكام الفقهية املتعلقة هبا، حممد جنم الـدين الكـردي، مطبعـة       .٢٣٠

  .هـ١٤٠٤:السعادة، ط
 
 ٥٠٥، حممد بن حممـد الغـزايل ت         املقصد األسىن يف شرح  معاين أمساء اهللا احلسىن         .٢٣١

: ١ قـربص، ط   _اجلفان و اجلـايب   : بسام عبد الوهاب اجلايب، الناشر    : هـ، حتقيق 
 .هـ١٤٠٧

 
 بن علي اجلـوزي     عبدالرمحناملنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ، مجال الدين أيب الفرج            .٢٣٢

 .هـ١٤١٥: سهيل زكار، دار الفكر ، ط: هـ ، حتقيق٥٩٧ت
  

: هـ، دار الكتاب العريب، ط    ٤٩٤ سليمان بن خلف الباجي ت     املنتقى شرح املوطأ،   .٢٣٣
  .هـ١٤٠٤

 
تيـسري  : هـ، حتقيـق  ٧٩٤املنثور يف القواعد، بدر الدين حممد بن هبادر الشافعي ت          .٢٣٤

  .هـ١٤٠٥: ٢فائق، دار الكويت للصحافة، ط
 



 ٣٦٨

 ١٤٢٠: ١املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، عبد الكرمي النملة، مكتبة الرشد، ط            .٢٣٥
  .هـ

 
هـ، ٤٧٦هذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي ت             امل .٢٣٦

 .هـ١٤١٦: ١دار الكتب اإلسالمية، ط
 

املوافقات يف أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املـشهور              .٢٣٧
   .بدون: ، الطبعة بريوت– دراز، دار املعرفة عبداهللا: هـ، حتقيق ٧٩٠بالشاطيب ت

 
 حممد املغـريب املعـروف باحلطـاب        عبداهللاواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، أيب       م .٢٣٨

  . هـ١٤١٦: ١ هـ، دار الكتب العلمية، ط٩٥٤ت
 

  .هـ١٤٢٠: ١مد كنعان، دار النفائس، طأمحد حم. املوسوعة الطبية الفقهية، د .٢٣٩
 

: ١ الكويـت، ط  _ و الـشؤون اإلسـالمية  فاملوسوعة الفقهيـة، وزارة األوقـا      .٢٤٠
  .هـ١٤٢١

 
: ١ط، مكتبة الـسنة  ، حممد املنتصر الكتاين  ، موسوعة تقريب فقه ابن حزم الظاهري      .٢٤١

 .هـ١٤١٣
 

  .هـ١٤١٦: ٢جي، دار النفائس، ط رواس قلعحممدموسوعة فقه احلسن البصري،  .٢٤٢
 

: ٢ بـن مـسعود، حممـد رواس قلعجـي، دار النفـائس، ط             عبداهللاموسوعة فقه    .٢٤٣
  .هـ١٤١٢

 
: ، الطبعـة لبنانسلمني، رفيق العجم، مكتبة ند املموسوعة مصطلحات أصول الفقه ع   .٢٤٤

  .بدون
 



 ٣٦٩

 . هـ١٣٩٠: ١موطأ اإلمام مالك برواية حيىي الليثي، دار النفائس، ط .٢٤٥
  
  

  )ن( 
  

النجم الوهاج يف شرح املنهاج، كمال الدين أيب البقاء حممد بن موسـى الـدمريي                .٢٤٦
  .  هـ١٤٥٢: ١هـ، دار املنهاج، ط٨٠٨ت

 
قاهرة، مجال الدين أيب احملاسن يوسف األتابكي ت        النجوم الزاهرة يف ملوك مصر وال      .٢٤٧

  .هـ١٤١٣: ١ هـ، دار الكتب العلمية، ط٨٧٤
 

،  بـريوت  _لسيوطي، املكتبة العلميـة   نظم العقيان يف أعيان األعيان، جالل الدين ا        .٢٤٨
 .بدون: الطبعة

 
حممـد  : هـ، حتقيـق  ٤٥٦النبذ يف أصول الفقه الظاهري، علي بن أمحد بن حزم ت           .٢٤٩

  .هـ١٤٢٠: ٢ر ابن حزم، طصبحي حالق، دا
 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، أمحـد بـن حممـد املقـري التلمـساين                 .٢٥٠
 .هـ١٤١٥: ١هـ ، دار الكتب العلمية، ط١٠٤١ت

 
أمحـد  : نكت اهلميان يف نكت العميان، صالح الدين خليل بن بيك الصفدي، حتقيق      .٢٥١

 .هـ١٤٢٠: ١زكي بيك، مكتبة الثقافة الدينية، ط
 

اج إىل شرح املنهاج، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحـد الرملـي ت               اية احملت  .٢٥٢
  .هـ١٤١٢: ١ر إحياء التراث العريب، ط هـ، دا١٠٠٤

 



 ٣٧٠

النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أيب الـسعادات املبـارك بـن األثـري                 .٢٥٣
 .هـ ١٤٢٢: ١خليل شيخا، دار املعرفة، ط: هـ، حتقيق٦٠٦ت

 
هـ، منـشورات كليـة     ١٠٣٦لديباج، أمحد بابا التنبكيت ت     ا بتطريزنيل االبتهاج    .٢٥٤

  . هـ١٣٩٨: ١الدعوة اإلسالمية يف طرابلس، ط
 

نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، حممد بن علي الشوكاين              .٢٥٥
 .هـ١٤١٨: ٢، دار اخلري، طهـ١٢٥٠ت

  
  

  )هـ(
  

ين بـن مجاعـة الكنـاين ت        هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك، عز الد         .٢٥٦
  .هـ١٤١٤: ١نور الدين عتر، دار البشائر اإلسالمية، ط: هـ، حتقيق٧٦٧

 
 هـ،  ٥٩٣اهلداية يف شرح بداية املبتدى، برهان الدين أيب احلسن علي املرغيناين ت            .٢٥٧

 .بدون: ، الطبعةدار إحياء التراث العريب
 

 .هـ١٤١٣: ية، طهدية العارفني، إمساعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلم .٢٥٨
  
  

  )و( 
  

: ط، )رتفرانـز شـتاي  (دار النـشر     ، صالح الدين خليل الصفدي     ، الوايف بالوفيات  .٢٥٩
  هـ١٤٠٢

 



 ٣٧١

حممد صبحي حالق،   : وبل الغمام على شفاء األوام، حممد بن علي الشوكاين، حتقيق          .٢٦٠
  .هـ١٤١٦: ١مكتبة ابن تيمية، ط

 
: ٥رنو، مؤسسة الرسـالة، ط    الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، حممد صدقي البو         .٢٦١

  .هـ١٤١٩
 

وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان، أبو العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري               .٢٦٢
: ١ط: مرمي قاسم، دار الكتب العلميـة      و يوسف علي طويل  : هـ، حتقيق ٦٨١ت

  .هـ١٤١٩
  
  
  

  
  

     



 ٣٧٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس املوضوعات
  
  
 



 ٣٧٣

 فهرس املوضوعات
 

  

  املوضوع
  
 

 الصفحة

  : ......................................................................املقدمة
............................................................. الفصل التمهيدي 

.....................................ترمجة موجزة لإلمام ابن حزم: املبحث األول
  ..................................................إلمام ابن حزمأبرز من ترجم ل

  ............................................................امسه ونسبه، مولده
  ..................................................................نشأته العلمية

  ...............................................................شيوخه وتالميذه
 ........................................................................عقيدته

  ............................................................املناصب اليت توالها
 ......................................................احملن اليت واجهته يف حياته
  .........................................................مصنفاته وآثاره العلمية

  ................................................مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  .........................................................................وفاته

 ....................................دراسة موجزة عن كتاب احمللى: املبحث الثاين
  ............ ...................................أمهية كتاب احمللى وقيمته العلمية

  .................................................................أصل الكتاب 
  ......... ......................................ن حزم يف عرض املسائلمنهج اب

  ...... .............................................منهج ابن حزم يف االستدالل
  ..... .................................أهم الدراسات اليت استهدفت هذا الكتاب

  ........................................ية الضوابط الفقه علم :املبحث الثالث

٢  
١٤  
١٥  
١٦  
١٩  
٢٠  
٢٧  
٣١  
٣٣  
٣٥  
٣٧  
٤١  
٤٥  
٤٧  
٤١  
٥٠  
٥٢  
٥٣  
٥٧  
٦١  



 ٣٧٤

  ......... ..............................الضابط الفقهي والفرق بينه وبني القاعدة
............................  وعالقتـها بالـضوابط الفقهيـة      الكليات الفقهيـة  

......... . .....................................اإلطالقات املتعـددة للـضابط    
  ........... ........................املؤلفات اليت اختصت بذكر الضوابط الفقهية

  ..... ....................................................أمهية الضوابط الفقهية
  ....................................الضوابط الفقهية عند ابن حزم :املبحث الرابع
 ..................................... .. عامةابط الفقهية عند الفقهاءمصادر الضو

 ............................. ....... خاصةمصادر الضوابط الفقهية عند ابن حزم
  ....................................املالمح العامة للضوابط الفقهية عند ابن حزم 

  
  ألضاحيمن أول كتاب الطهارة إىل اية كتاب االضوابط الفقهية :الفصل األول 
  ................ ..............الضوابط الفقهية من كتاب الطهارة: املبحث األول

  ............ .............ليس كل حرام جنسا، وال جنس إال ما مساه اهللا جنسا .١
 ........... .................................كل ميتة يطهر جلدها  بالدباغ .٢
 ..............................................كل ما يؤكل حلمه فهو طاهر .٣
..............والنجس ال يطهر مبالقاة الطاهر، الطاهر ال ينجس مبالقاة النجس .٤
 ...........................................................البول كله حرام .٥
  ...... فالتطهر به جائز ما مل يزل عنه اسم املاءكل ماء خالطه شيء طاهر مباح .٦
  ................................فال حيل التطهر به، كل ماء اعتصر من شجر .٧
 ....................................................املؤمن طاهر حيا وميتا .٨
 ....................................كل ما لبس على الرأس أجزأ املسح عليه .٩
..................................كل ما لبس يف الرجلني أجزأ املسح عليه .١٠
 .............. .........................................التيمم طهارة تامة .١١
 ...............................................االستيعاب املسح ال يقتضي .١٢
 .....................اث أو نص وارد بانتقاضهاالطهارة ال ينقضها إال األحد .١٣

٦٢  
٦٦  
٦٧  
٦٩  
٧٠  
٧٢  
٧٣  
٧٦  
٨٠  
  
٨٥  
٨٦  
٨٧  
٩١  
٩٦  
٩٨  
١٠٥  
١١٠  
١١٦  
١١٨  
١٢١  
١٢٧  
١٣٢  
١٣٥  
١٣٧  

  



 ٣٧٥

 .....................كل حدث ينقض الطهارة يف الصالة فإنه ينقض الصالة .١٤
 ...........................................ال وضوء جيب الزماً إال لصالة .١٥

..........................احليض والنفاس شيء واحد وحكم واحد وال فرق .١٦
 .............................. م أسود ظاهر من فرج املرأة فهو حيضكل د .١٧
 ................................كل دم رأته احلامل  فليس حيضاً وال نفاساً .١٨

  ................. ..............الضوابط الفقهية من كتاب الصالة: املبحث الثاين
  ...................................اإلشارة يف الصالة جائزة يف كل ما ناب .١
 .......................... كل منكر رآه املرء يف الصالة ففرض عليه إنكاره .٢
  ........فإنه يبطل صالته ،كل ما تعمد املرء عمله يف صالته مما مل يبح له عمله .٣
كل عمل يعمله املرء يف صالته سهواً وكان مما لو تعمده ذاكراً بطلت صـالته                .٤

  ...................................................زمه سجدتا السهوفإنه يل
 .......................لإلمام نيته وللمأموم نيته، وال تعلق إلحدامها باألخرى .٥
 .................................... صالة املسافر أصل وصالة اإلقامة أصل .٦
............................ معةالكالم املأمور به مغلب على اإلنصات يف اجل .٧

  .................. .........الضوابط الفقهية من كتاب االعتكاف: املبحث الثالث
  ......................كل إقامة يف مسجد هللا بنية التقرب إليه، فهي اعتكاف .١
 ............................ كل فرض على املسلم فإن االعتكاف ال مينع منه .٢
 ................................الضوابط الفقهية من كتاب الزكاة: بحث الرابعامل
  .................... بزكاة حمدودة موصوفة فال زكاة فيهكل ما مل يأمر به  .١
 ...................................... .اخللطة يف املال ال حتيل حكم الزكاة .٢
 ............................ كان الكيلال جتب الزكاة يف احلبوب إال حني إم .٣
  ......................... الزكاة واجبة يف ذمة صاحب املال، ال يف عني املال .٤

  ............ .................الضوابط الفقهية من كتاب الصيام: املبحث اخلامس
  .............................................. ال جيزئ صيام أصالً إال بنية .١
كل ما مل يكن أكالً وال شرباً وال مجاعاً وال تعمداً لقيٍء وال معصية فهو مباح                 .٢

 ................................................................يف الصوم

١٤٠  
١٤٣  
١٤٥  
١٤٩  
١٥٢  
١٥٥  
١٥٦  
١٦٠  
١٦٢  

  
١٦٤  
١٦٨  
١٧٢  
١٧٥  
١٧٨  
١٧٩  
١٨٢  
١٨٥  
١٨٦  
١٨٩  
١٩٣  
١٩٥  
١٩٨  
١٩٩  

  
٢٠٢  



 ٣٧٦

 ... احلائض والنفساء واملريض واملسافر واملتقيء عمداً: ال قضاء إال على مخسة  .٣
 ....................طر يف رمضان إال على الواطئال كفارة على من تعمد الف .٤
 ................................. من مات وعليه صيام فرض، صام عنه وليه .٥

................................الضوابط الفقهية من كتاب احلج: املبحث السادس
 ........................إذا دخل وقت الرمي واحللق والنحر فقد بطل اإلحرام .١
كل من تعمد معصية وهو ذاكر حلجه منذ أن حيرم إىل أن يتم طواف اإلفاضـة                 .٢

.............................................ويرمي اجلمرة فقد بطل إحرامه
............................من قطع طوافه أو سعيه ألمر ما بىن على ما طاف .٣
  .................أو عمرته فهو حمصركل من عرض له ما مينعه من إمتام حجه  .٤
 ..كل هدي أوجبه اهللا تعاىل فرضاً فقد ألزم صاحبه إخراجه من ماله وقطعه منه .٥

 .............................الضوابط الفقهية من كتاب األضاحي: املبحث السابع
 ....................................األضحية جائزة بكل حيوان يؤكل حلمه .١
 ..................أو حنرها بنية التضحية،  تكون األضحية أضحيةً إال بذحبهاال .٢
  

 إىل ايـة كتـاب      طعمـة ابط الفقهية من بداية كتـاب األ      الضو: الفصل الثاين 
 .......................................................................األشربة

 ...............................اب األطعمةالضوابط الفقهية من كت: املبحث األول
...........كل ذي ناب من السباع، وكل ذي خملب من الطيور فهو حرام .١
كل ما حرم اهللا عز وجل من املآكل واملـشارب فهـو عنـد الـضرورة                 .٢

 ................................................................حالل
 ................باح أكله باحملرمات فهو حاللكل ما تغذى من احليوان امل .٣
.........ما سكن جوف املاء وال يعيش إال فيه فهو حالل كله كيفما وجد .٤
  ........................................ بقتله فال ذكاة لهكل ما أمر  .٥
 ...................................  عن قتله فال حيل أكلهكل ما ى  .٦
 ..................................... أكل ما ذبح أو حنر لغري اهللاال حيل  .٧
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 ٣٧٧

........................الضوابط الفقهية من  كتايب التذكية والصيد: املبحث الثاين
 ...............................كل ما أر الدم يف املتمكن منه فهو ذكاة .١
 ..........اته كذكاة الصيدكل ما استعصى فلم يقدر على أخذه ، فإن ذك .٢
  .....كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتايب فحالل أكله .٣
 ....................................كل جارح معلّم فحالل أكل ما قتل .٤

 ..............................الضوابط الفقهية من كتاب األشربة: املبحث الثالث
مخر : دا من الناس فالنقطة منه فما فوقها إىل أكثر املقادير         كل شيء أسكر كثريه أح    

  .........................................................................حرام
  

......................الضوابط الفقهية من كتايب النذور واألميان: الفصل الثالث
  ................................رالضوابط الفقهية من كتاب النذو: املبحث األول

  .............بالوفاء به إمنا هو نذر الطاعة فقط_ تعاىل_ إن النذر الذي أمر اهللا  .١
..................................... من مات وعليه نذر ففرض أن يؤدى عنه .٢
 ............................... من نذر ما يبطل به فرض اهللا تعاىل فنذره باطل .٣
  .......................... ال يكون إجناز الوعد الزماً إال إذا وعد بواجب عليه .٤

 ............ ....................الضوابط الفقهية من كتاب األميان: املبحث الثاين
أو مبا يخرب به عن اهللا تعاىل ، إما باسم من أمسائه تعاىل ، ال ميني إال باهللا عز وجل  .١

  ............................................................ه غريهوال يراد ب
 .....................................اليمني حممولة على لغة احلالف وعلى نيته .٢
 ....................................ال كفارة إال على من تعمد احلنث وقصده .٣

 .........................................................................اخلامتة
  ......................................................................الفهارس

  .................................................................فهرس اآليات
 ........................................................فهرس األحاديث واآلثار
  ......................................................فهرس األعالم املترجم هلم
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 ٣٧٨

  ................................................................فهرس األماكن
  .......................الضوابط الفقهية مرتبة على حروف املعجمالقواعد وفهرس 
  ........................................................صادر واملراجعفهرس امل

 ............................................................فهرس املوضوعات
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